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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης    (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Οκτωβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   229  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Άσκηση αναίρεσης στον Αρειο Πάγο κατά της µε αριθ. 177/2013 απόφασης του 
Εφετείου Πατρών.   

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22 η   Οκτωβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη       και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  51343/17-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                        Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                       Θεοφιλάτος Ευάγγελος(τακτικό Μέλος)                                                                                 
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                          Σαµούρης Σπυρίδων  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
5.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                 
6.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)  
     
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  

 το 1ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: « Άσκηση αναίρεσης στον Αρειο Πάγο κατά της µε 

αριθ.177/2013 απόφασης του Εφετείου Πατρών».  Έθεσε υπόψη  της Επιτροπής την εισήγηση της 

Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής : 

         Στις 7-2-2013 συζητήθηκε ενώπιον του Εφετείου Πατρών η από 4-5-2009 έφεση του πρώην 

∆ήµου Ελειού-Πρόννων  ΚΑΤΑ της Αγγελικής Κοτροκόη και Πολυξένης Τσιµάρα και  κατά  της µε αριθ. 

21/2009 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφ/νίας που αφορούσε εργατική διαφορά µε αίτηµα 

καταβολής  δεδουλευµένων αποδοχών. Το Εφετείο Πατρών µε την υπ’ αριθ. 177/2013 απόφαση του  

απέρριψε την έφεση του ∆ήµου και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση  που έκανε δεκτή την αγωγή 

των αντιδίκων. 

     Η ως άνω απόφαση επιδόθηκε στο ∆ήµο στις 23-09-2013. 

     Σε συνέχεια αυτής η Νοµική Υπηρεσία απέστειλε στο χειριζόµενο για λογαριασµό του ∆ήµου 

∆ικηγόρο κ. Μιχαήλ Μοσχονά το µε  αριθ. πρωτ. 48171/3-10-2013 έγγραφο της µε το οποίο  ζητούσε να 

µας γνωρίσει αν συντρέχουν λόγοι αναίρεσης της εν λόγω απόφασης. Ο ανωτέρω δικηγόρος µε την 

από 21-10-2013 γνωµοδότηση του αναφέρει ότι συντρέχουν βάσιµοι λόγοι αναίρεσης και ζητά τη 

σχετική εντολή.  

   Ενόψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι η υπόθεση αφορά µισθολογική διαφορά για την οποία δεν 

επιτρέπεται η παραίτηση από  τα ένδικα µέσα παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την 



άσκηση του ενδίκου µέσου της αναίρεσης και να χορηγήσει στο δικηγόρο κ. Μιχαήλ Μοσχονά εντολή για 

άσκηση αυτού και παράσταση κατά τη συζήτηση λόγω προσωπικού κωλύµατος µου, όπως αναφέρεται 

και στην µε αριθ. 4/2011 αρχική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της αναίρεσης στον Αρειο Πάγο , να 

καταβληθούν άµεσα τα δεδουλευµένα που έχουν επιδικαστεί στους δικαιούχους εργαζόµενους και 

ψηφίζει την πρότασή του. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι η υπόθεση αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και επτά χρόνια  ,οι 

συγκεκριµένοι εργαζόµενοι έχουν κερδίσει ήδη τα δύο δικαστήρια για την καταβολή των δεδουλευµένων 

αποδοχών τους και τώρα η ∆ηµοτική Αρχή   ζητά την προσφυγή και στον Αρειο Πάγο εφαρµόζοντας την 

τυπικότητα του νόµου , την οποία δεν εφαρµόζει µε τον ίδιο ζήλο αντίστοιχα και  σε παρόµοιες 

περιπτώσεις ιδιωτών . 

Προτείνει να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της αναίρεσης , να καταβληθούν άµεσα τα δεδουλευµένα που 

έχουν επιδικαστεί στους δικαιούχους εργαζόµενους και ψηφίζει την πρότασή του. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                    

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1. Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου µέσου της αναίρεσης στον Αρειο Πάγο  κατά της µε αριθ. 177/2013 

απόφασης του Εφετείου Πατρών.   

2. Χορηγεί στο δικηγόρο κ. Μιχαήλ Μοσχονά εντολή για άσκηση της εν λόγω αναίρεσης  και 

παράστασης  του κατά τη συζήτηση αυτής . 

3. Ο καθορισµός της αµοιβής του  παραπάνω δικηγόρου θα γίνει µε βάση τις νόµιµες δικηγορικές 

αµοιβές, όπως προσδιορίζονται  από την ισχύουσα ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 Υπουργών 

Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης.   

 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Α∆Α: ΒΛΛΥΩΕ5-∆89                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης    (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Οκτωβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   230  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ :Κατεπείγουσα προµήθεια υλικών για την κατασκευή φρεατίου απορροής όµβριων 
υδάτων Οικισµού ∆ιλινάτων (Θέση Κουναδάτα) 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22 η   Οκτωβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη       και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  51343/17-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                        Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                                       
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                       Θεοφιλάτος Ευάγγελος(τακτικό Μέλος)                                                       
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                          Σαµούρης Σπυρίδων  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                
5.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  
 Α/∆ήµαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Σπυρονικόλα Σολωµό  ο οποίος   εισηγούµενος  
 το 2ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Κατεπείγουσα προµήθεια υλικών για την κατασκευή φρεατίου  
απορροής όµβριων υδάτων Οικισµού ∆ιλινάτων (Θέση Κουναδάτα)» , Έθεσε υπόψη  της Επιτροπής  
τα παρακάτω: 
Στα ∆ιλινάτα στην θέση Κουναδάτα τα όµβρια ύδατα καταλήγουν στην κατοικία του κ. Χαράλαµπου 
 Κουνάδηµε αποτέλεσµα  στις δύο πρόσφατες καταιγίδες   να πληµµυρίσει.  
Σύµφωνα µε την 42624/2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου (δυνατότητα Β)   και µετά από  
επιτόπια αυτοψία µε τον Μηχανικό του ∆ήµου κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου για την αντιµετώπιση αυτού του 
κατεπείγοντος προβλήµατος (εφόσον κατά την διάρκεια του χειµώνα θα επαναλαµβάνεται) ζητείται απευθείας 
προµήθεια των υλικών που χρειάζονται για την κατασκευή φρεατίου απορροής των όµβριων υδάτων και αναλυτικά:  
(6) έξι σχάρες µαντεµένιες και δύο αγωγοί (80) ογδόντα µέτρα σωλήνα υπονόµων Φ250 Σ51. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω:Η Οικονοµική Επιτροπή µε τη διάταξη του άρθρου 72 
παρ.1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρµόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα 
περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.∆/τος 171/87 καθώς και προµηθειών του άρθρου 23 
παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης µελετών, σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρµοδιότητα µε 
ειδική απόφασή του ή η Οικονοµική Επιτροπή έχει παραπέµψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 
Στο ∆ήµο µας έχει περαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση προµήθεια υλικών 

για την κατασκευή φρεατίου απορροής όµβριων υδάτων Οικισµού ∆ιλινάτων (Θέση Κουναδάτα) , λόγω 
των έκτακτων γεγονότων που προήλθαν από τις  νεροποντές της προηγούµενης βδοµάδας    σύµφωνα 
µε την παραπάνω εισήγηση του αρµόδιου Α/∆ηµάρχου. 

Το συνολικό ποσό της προµήθειας  σύµφωνα µε την προϋπολογιζόµενη δαπάνη από την 
Υπηρεσία ανέρχεται σε 3.570,00  Ευρώ µε Φ.Π.Α 



Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι η εταιρία µε την επωνυµία «Ατσάρος Παναγής Ε.Π.Ε » 
και το διακριτικό τίτλο «Επτανησιακή Συρµατουργία» που εδρεύει στη Κρανιά  στο Αργοστόλι µε ΑΦΜ: 
998593694 - ∆ΟΥ: Αργοστολίου , Τ.Κ. 28100  η αµοιβή της οποίας σύµφωνα µε την προσφορά της, 
ανέρχεται στο ποσό των  2.369,99  € µε Φ.Π.Α  Το ποσό είναι µέσα σε λογικά πλαίσια και η εταιρία 
παρουσιάζεται αξιόπιστη.  

 
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:  
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα  
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε 

διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού  
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν  απορρέουν από ευθύνη 

του ∆ήµου,  
προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρία   Παναγή Ατσαρου  Ε.Π.Ε µε βάση την προσφορά της.  
 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει να εκπονηθεί ολοκληρωµένη  µελέτη για την ευρύτερη περιοχή των 
∆ιλινάτων για να αντιµετωπισθούν συνολικά τα προβλήµατα απορροής των βρόχινων υδάτων και 
ψηφίζει την πρότασή του. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  σηµειώνει ότι το θέµα δεν θεωρείται   κατεπείγον  και δεν είναι στις άµεσες 
προτεραιότητες του ∆ήµου εφόσον  για το ίδιο  πρόβληµα υπάρχουν αιτήσεις δηµοτών από όλη την 
Κεφαλονιά . Απαιτείται συνολικός σχεδιασµός αντιπληµµυρικών έργων ανά περιοχή σε όλο τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 
Προτείνει την εκπόνηση µελέτης συνολικού σχεδιασµού κατασκευής δικτύου όµβριων υδάτων για όλο 
τον ∆ήµο και ψηφίζει την πρότασή του. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

  
• το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010 
• την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α (ΦΕΚ 81 Β΄) 
• Την προσφορά της  εταιρία µε την επωνυµία «Ατσάρος Παναγής Ε.Π.Ε » και το διακριτικό τίτλο 

«Επτανησιακή Συρµατουργία» που εδρεύει στη Κρανιά  στο Αργοστόλι µε ΑΦΜ: 998593694 - 
∆ΟΥ: Αργοστολίου , Τ.Κ. 28100  η αµοιβή της οποίας ανέρχεται στο ποσό των  2.369,99  € µε 
Φ.Π.Α   

• Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α- (εγκ. 38 Αρ. 
Πρωτ. 26932/31-5-2007)  

• τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι 
οποίες   
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα  
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε 

διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού  
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν  απορρέουν από ευθύνη 

του ∆ήµου.  
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 
1. Αναθέτει απ’ ευθείας στην εταιρία µε την επωνυµία «Ατσάρος Παναγής Ε.Π.Ε » και το 

διακριτικό τίτλο «Επτανησιακή Συρµατουργία» που εδρεύει στη Κρανιά  στο Αργοστόλι µε 
ΑΦΜ: 998593694 - ∆ΟΥ: Αργοστολίου  την προµήθεια υλικών για την κατασκευή φρεατίου 
απορροής όµβριων υδάτων Οικισµού ∆ιλινάτων (Θέση Κουναδάτα) , λόγω των έκτακτων 
γεγονότων που προήλθαν από ισχυρές βροχοπτώσεις.  

2. Η ανάθεση γίνεται έναντι του ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννιά Ευρώ και 
ενενήντα εννιά λεπτά (2.369,99) 

3. Η Παράδοση των υλικών θα γίνει εντός (10) δέκα ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
4. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο στην υπογραφή τη σχετικής σύµβασης.  
5. Η απόφαση θα αποσταλεί στην Οικονοµική Υπηρεσία (γραφείο Προϋπολογισµού ) για την 

εγγραφή της σχετικής πίστωσης στην επόµενη αναµόρφωση  του Προϋπολογισµού  2013. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 

                                                                              Α∆Α: ΒΛΛΤΩΕ5-4 Ο7 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                             
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Οκτωβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   231  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22 η   Οκτωβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη       και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  51343/17-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                        Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                       Θεοφιλάτος Ευάγγελος(τακτικό Μέλος)                                                                              
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                          Σαµούρης Σπυρίδων  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
5.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                        
6.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)  

 

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

Προϊστάµενο   του τµήµατος Προµηθειών  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη    ,  

  ο οποίος   εισηγούµενος  το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

Προϋπολογισµού 2013» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

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

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

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

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

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 



 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1757 03/10/2013 3.000,00 Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 70.6261.03 6.650,00 
1759 04/10/2013 816,49 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 2.202,65 

1765 08/10/2013 290,71 

Εργασίες Συντήρησης  - επισκευής ηλεκτρολογικών 
και υδραυλικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών 
κτιρίων[ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΗΜ.ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚ.ΜΙΝΕΤΑΤΩΝ ∆Κ ΟΜΑΛΩΝ] 

10. 
6261.06 7.845,44 

1771 08/10/2013 344,40 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σάµης 70.6279.13 5.405,54 

1881 14/10/2013 6.150,00 Εργασίες ηλεκτροφωτισµού κάστρου ∆.Ε. Ερίσου 20.7335.01 0,00 

1889 15/10/2013 1.080,00 
∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής 
σε συνέδρια και σεµινάρια 00. 6073 4.845,00 

1891 15/10/2013 345,00 
∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής 
σε συνέδρια και σεµινάρια 00.6073 4.965,00 

1894 16/10/2013 387,45 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ∆.Γ.Α. Β' ΦΑΣΗ,ΤΙΜ. 264/15-10-
2013,ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 30. 6463 3.874,55 

1895 16/10/2013 215,25 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ -
ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΜΩΛΟ 
ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΗΣ[ΤΙΜ.5413/15-10-
2013,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30. 6463 3.659,30 

1896 16/10/2013 193,73 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ∆.Γ.Α. Β' ΦΑΣΗ[ΤΙΜ. 155334/10-
10-2013,ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 30. 6463 3.465,57 

1903 18/10/2013 229.065,05 

Απόδοση σε ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωµένη διαχείρηση 
στερεών αποβλήτων (10η ∆όση, Οκτώβριος 2013). 00.6737.01 458.130,18 

1904 18/10/2013 73.000,00 
Προµήθεια  σκυροδέµατος  συντήρησης  Οδικού 
δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ). 30.6262.11 0,00 

1905 21/10/2013 3.800,00 
Προµήθεια πετρελαιοκιντων ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών  70.7135.04 0,00 

1906 21/10/2013 46,86 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.). 10.7135.00 3.950,84 
1907 21/10/2013 200,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 3.477,41 

1908 21/10/2013 260,76 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.). 
10. 

7135.00 3.690,08 

1909 21/10/2013 161,00 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (ΚΗΥ 5857) 
ΠΥΛΑΡΕΩΝ 6 µήνες 10. 6253 974,18 

1910 21/10/2013 612,65 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 4932 ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ). 10. 6253 361,53 

1913 21/10/2013 4.920,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερίσου   70.6279.14 2.075,50 

1914 21/10/2013 4.797,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας  Πυλάρου  70.6279.15 2.091,90 

1915 21/10/2013 1.424,72 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 517,93 
1916 21/10/2013 861,00 Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων χώρων. 20.7336.07 6.839,00 

1917 21/10/2013 984,00 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης ∆ηµοτικών 
κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 10.6261.01 3.747,95 

1918 22/10/2013 756,70 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου(Π) 10. 6614 9.634,13 

1920 22/10/2013 97,17 

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΧΑΡΛΑΜΠΟΣ 
ΚΟΥΤΑΒΑΣ,ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΤΗΝ αριθµ. 200/2013 
Αποφ.Οικ/ής] 00. 6116 331,87 

1921 22/10/2013 221,40 

∆ηµοσίευση προκυρήξεων[ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ∆ΓΑ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ,τιµ. 5756/10-10-
2013,ΕΛ.ΤΥΠΟΣ] 30. 6462 279,54 

1922 22/10/2013 545,00 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής 00. 6073 4.300,00 



σε συνέδρια και σεµινάρια. 
ΚΕ∆ 
1917 22/10/2013 95.800,00  

Προγραµµατική σύµβαση νε νέα ∆ηµοτική Επιχ/ση 
ΚΕ∆ΗΚΕ 8η ∆όση  00.6737.02 297.388,82 

 

 

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

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις προτάσεις: 1889-1891-1894-1895-1896-1904-1921-1920 – 1922 και 

την ΚΕ∆ 1917/2013 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  επισηµαίνει ότι για  την   πρόταση 1881/2013 (Εργασίες ηλεκτροφωτισµού 

κάστρου ∆.Ε. Ερίσου) οι εργασίες που αναφέρονται έχουν ήδη εκτελεστεί χωρίς να υπάρχουν τα 

απαιτούµενα παραστατικά και οι αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων (έγκριση δαπάνης - απόφαση 

∆ηµάρχου –σύµβαση κ.λ.π) και προσθέτει ότι αυτό συµβαίνει κατ ΄ επανάληψη και για τον λόγο αυτό 

καταψηφίζει την εισήγηση.  

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

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

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

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

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

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                    

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

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Α∆Α: ΒΛΛΤΩΕ5-Ε∆Β                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης    (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Οκτωβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   232  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση διοργάνωσης  επιµορφωτικής ηµερίδας στις 26 Οκτωβρίου   2013 µε θέµα   

                  «Οργάνωση και ∆ιαχείριση ∆ιοικητικών Θεµάτων στους ∆ήµους»   
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22 η   Οκτωβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη       και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  51343/17-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                        Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                                         
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                       Θεοφιλάτος Ευάγγελος(τακτικό Μέλος)                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                          Σαµούρης Σπυρίδων  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                  
5.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)  

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

 το 2ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση διοργάνωσης  επιµορφωτικής ηµερίδας στις 26 Οκτωβρίου  

  2013 µε θέµα  «Οργάνωση και ∆ιαχείριση ∆ιοικητικών Θεµάτων στους ∆ήµους»  Έθεσε υπόψη της  

Οικονοµικής Επιτροπή την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής : 

 
         Στις 26 Οκτωβρίου   2013 προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί στο Αργοστόλι Επιµορφωτική ηµερίδα   στο 
Αργοστόλι  σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραµµατέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  
και θέµα  «Οργάνωση και ∆ιαχείριση ∆ιοικητικών Θεµάτων στους ∆ήµους.  
     Η  επιµορφωτική αυτή ηµερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο   του µέτρου 4,1.1. και 4.1.2. του Επιχειρησιακού 
προγράµµατος ∆ήµου Κεφαλλονιάς και του ετήσιου προγράµµατος  στον άξονα « Βελτίωση  της ∆ιοικητικής 
Ικανότητας και της Οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου»  
    Στην ηµερίδα θα συµµετέχουν οι :  
- ∆ρ. Μιχάλης Χρηστάκης, Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Αµαρουσίου, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών 
 Γραµµατέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» 
- Κυριακή Νικολαΐδου, Γενική Γραµµατέας ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ,  Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Χαϊδαρίου 
-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ , Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ΚΕΠ ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

-   ΦΩΤΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ,  π. Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Πατρών 
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ , Οικονοµολόγος, Πιστοποιηµένος Εκπαιδευτής Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 
Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α), Γενικός ∆ιευθυντής της Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε. Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Καρπενησίου 
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ,  Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Ναυπακτίας 
- ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΑΣΙΟΣ Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Καρπενησιου  
- ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  
- ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ , ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ  



- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΣΑΣ , Προϊστάµενος Τµήµατος ∆ιοίκησης Προσωπικού Α’, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, Υπουργείο 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
-∆ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ , Οικονοµικός Επιθεωρητής, Πιστοποιηµένος Εκπαιδευτής Εθνικού  Κέντρου 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α),  Αξιολογητής Εκπαιδευτικών ΕΚΕΠΙΣ 
- ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ,  Υπεύθυνη Σπουδών & Έρευνας Ινστιτούτου Επιµόρφωσης, Εθνικού Κέντρου 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης 
Για   την ανωτέρω ηµερίδα ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς θα αναλάβει 
- ∆απάνες  διαµονής   στην Κεφαλονιά  των εισηγητών για  2 ηµέρες  
- ∆απάνες µετακίνησης  επιµορφωτών  και 
- Την παράθεση ενός    δείπνου µετά το πέρας της ηµερίδας 
  Ύστερα από τα παραπάνω  πρέπει να εκδοθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την  οποία να εγκρίνεται :  
- η διοργάνωση της επιµορφωτικής ηµερίδας στις 26 Οκτωβρίου   2013 µε θέµα  «Οργάνωση και ∆ιαχείριση 
∆ιοικητικών Θεµάτων στους ∆ήµους» και  µε την συµµετοχή των ως άνω αναφερόµενων επιµορφωτών , και  

- Η   διάθεση πίστωσης € 1.970,00 ( χίλια εννιακόσια εβδοµήντα ) σε βάρος του Κ.Α. 00.6073  του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 µε τίτλο «∆απάνες  επιµόρφωσης προσωπικού και 

συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια» και  συγκεκριµένα   € 1.080,00 ( χίλια ογδόντα ) για δαπάνες διαµονής  

επιµορφωτών  στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2013 και € 345,00 ( τριακόσια σαράντα πέντε ) για δαπάνες ενός 

γεύµατος µετά το πέρας της επιµορφωτικής ηµερίδας και € 545,00 ( πεντακόσια σαράντα πέντε ) για έξοδα 

µετακίνησης  επιµορφωτών  . 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  επισηµαίνει  ότι  οι εξελίξεις  είναι ραγδαίες σε παγκόσµιο επίπεδο και η 

επιµόρφωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων είναι απολύτως αναγκαία . 

Η Θεµατολογία όµως της  συγκεκριµένης ηµερίδας (Οργάνωση και ∆ιαχείριση ∆ιοικητικών Θεµάτων 

στους ∆ήµους)   δεν αποκαλύπτει τον απώτερο   σκοπό  της διεξαγωγής της , που στην πραγµατικότητα 

µοναδικό στόχο έχει   την κατάργηση των θεσµών και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α µε αποτέλεσµα την  

διαθεσιµότητα  και τις απολύσεις  των εργαζοµένων στο αµέσως επόµενο διάστηµα. 

Επιπλέον η ηµερίδα διοργανώνεται από τον σύλλογο των Γενικών Γραµµατέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

οι οποίοι είναι διορισµένοι από τους ∆ηµάρχους και στηρίζουν την κυβερνητική  πολιτική επιβαρύνοντας 

επιπρόσθετα οικονοµικά τον ∆ήµο µε το ποσό των 2.000,00 € περίπου.   

Για όλους τους παραπάνω  λόγους καταψηφίζει την εισήγηση. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Τις 1889-1891 και 1922/13       προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                    

                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει τη διοργάνωση  επιµορφωτικής ηµερίδας στις 26 Οκτωβρίου   2013 στο Αργοστόλι µε θέµα  
«Οργάνωση και ∆ιαχείριση ∆ιοικητικών Θεµάτων στους ∆ήµους» και  µε την συµµετοχή των ως άνω 
αναφερόµενων επιµορφωτών . 

              2.  Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση   ποσού 1.970,00 ( χίλια εννιακόσια εβδοµήντα )€ σε βάρος του   Κ.Α. 
00.6073  του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 µε τίτλο «∆απάνες  επιµόρφωσης προσωπικού και 
συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια» και  συγκεκριµένα   € 1.080,00 ( εννιακόσια ογδόντα  ) για δαπάνες διαµονής  
επιµορφωτών  στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2013 και € 345,00 ( τριακόσια σαράντα πέντε ) για δαπάνες ενός γεύµατος 
µετά το πέρας της επιµορφωτικής ηµερίδας και € 545,00 ( πεντακόσια σαράντα πέντε ) για έξοδα µετακίνησης  
επιµορφωτών  .  

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                          Α∆Α: ΒΛΛΤΩΕ5-ΦΩΤ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης    (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Οκτωβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  233 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός αρµόδιου δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της µε αριθµό 136/2013 

απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου .    

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22 η   Οκτωβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη       και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  51343/17-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                        Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                          
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                       Θεοφιλάτος Ευάγγελος(τακτικό Μέλος)                                                                          
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                          Σαµούρης Σπυρίδων  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                   
5.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)  
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  

 το 4ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός αρµόδιου δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της µε  

αριθµό 136/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.» Έθεσε υπόψη  

 της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου 

 που έχει  ως εξής : 

Την 23.05.2013 συζητήθηκε µετά από αναβολή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Μεσολογγίου η από 02.05.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 100/2012 αγωγή της εδρεύουσας στη 

δηµοτική κοινότητα Κατόχης της ∆ηµοτικής Ενότητας Οινιάδων του ∆ήµου Ι. Π. Μεσολογγίου ανώνυµης 

εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως οιονεί καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Παλλικής και του ∆ήµου Ερίσου.  Με 

την ως άνω αγωγή η εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.» ζητούσε να υποχρεωθούµε να 

της καταβάλουµε το χρηµατικό ποσό των 75.563,94 Ευρώ νοµιµότοκα το οποίο αφορά προµήθεια 

υλικών ύδρευσης. 

Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 136/2013 απόφαση του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Μεσολογγίου  µε την οποία έγινε δεκτή εν µέρει η αγωγή της ανώνυµης εταιρείας 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.» και µας υποχρέωσε να καταβάλλουµε στην ως άνω εταιρεία 

το χρηµατικό ποσό των 19.286,91 ευρώ µε το νόµιµο τόκο από την επόµενης της επίδοσης της µε 



αριθµό 153/2010 αγωγής που είχε ασκηθεί προγενέστερα από την µε αριθµό 100/2012 αγωγή και 

κήρυξε την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 10.000 ευρώ. 

Επειδή συντρέχουν βάσιµοι νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι για την άσκηση έφεσης επί της µε 

αριθµό 136/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά το µέρος που είµαστε 

υποχρεωµένοι να καταβάλλουµε στην ανώνυµη εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.» 

όπως νόµιµα εκπροσωπείται το χρηµατικό ποσό των 19.286,91 ευρώ. 

Επειδή η ως άνω απόφαση δεν έχει επιδοθεί µέχρι και σήµερα στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια κατόπιν γνωµοδότησης δικηγόρου να αποφασίζει 

σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ’ για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων. 

 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως η Επιτροπή Σας : α) ορίσει αρµόδιο δικαστικό 

επιµελητή του προκειµένου να επιδοθεί η µε αριθµό 136/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Μεσολογγίου στην ανώνυµη εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.» όπως νόµιµα 

εκπροσωπείται και β) χορηγήσει σχετική εντολή – εξουσιοδότηση για την κατάθεση έφεσης κατά της µε 

αριθµό 136/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στον δικηγόρο Μεσολογγίου 

κ. Νίκο Καυµενάκη, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                    

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Ορίζει τον  δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κ. Φραίµη ∆ηµήτριο   προκειµένου να 
επιδώσει  την µε αριθµό 136/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στην 
ανώνυµη εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 
 2. Χορηγεί  σχετική εντολή – εξουσιοδότηση για την κατάθεση έφεσης κατά της µε αριθµό 136/2013 
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στον δικηγόρο Μεσολογγίου κ. Νίκο 
Καυµενάκη, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η αµοιβή του    παραπάνω δικαστικού   επιµελητή   ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08- 2008  
υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 
4. Ο καθορισµός της αµοιβής του  παραπάνω δικηγόρου θα γίνει µε βάση τις νόµιµες δικηγορικές 
αµοιβές, όπως προσδιορίζονται  από την ισχύουσα ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 Υπουργών 
Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης.   
 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 

                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης    (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Οκτωβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  234 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 και  αποστολή για γνωµοδότηση , 

                 στο  Παρατηρητήριο Οικονοµικής  Αυτοτέλειας των ΟΤΑ . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22 η   Οκτωβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη       και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  51343/17-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά     (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                     
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                     
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                        Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                            
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                       Θεοφιλάτος Ευάγγελος(τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                          Σαµούρης Σπυρίδων  (τακτικό Μέλος)                                                                     
5.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
6.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)  
Ο κ.  Θεοτόκης Καβαλλιεράτος (αναπληρωµατικό Μέλος –προσήλθε στην παρούσα απόφαση) 
 

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

 3ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού   οικ. έτους 2014  και αποστολή για  

γνωµοδότηση ,στο  Παρατηρητήριο Οικονοµικής  Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».  

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής : 

Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες της 

οικονοµικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η Οικονοµική Επιτροπή έως 

την 5η Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το 

σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες 

που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό 

συµβούλιο για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν 

µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι 

δαπάνες είναι νόµιµες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται 

υποχρεωτικά από νόµο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον 

απαιτείται το αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού. 



Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και 

δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του 

προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του 

άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ' αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται 

µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη 

γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήµους, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους 

Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που: α) έχουν 

καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των 

προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του 

παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση 

δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Στη γνώµη 

περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε 

επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να 

καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του 

σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό 

συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά 

συνοδεύεται από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και 

από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο 

του προϋπολογισµού. 

Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω 

ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο δηµοτικό συµβούλιο, το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο καταρτίζει και 

ψηφίζει τον προϋπολογισµό έως την προθεσµία της επόµενης παραγράφου, µε βάση το τελευταίο 

διαµορφωµένο σχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούµε στη σύνταξη του σχεδίου 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το έτος 2014  και στη συνέχεια να το υποβάλλουµε στο 

Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη 

γνώµη του επ' αυτού. 

Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον προϊστάµενο  του γραφείου Προϋπολογισµού  κ. Θεόδωρο Μ 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο τους υπαλλήλους της αρµόδιας Υπηρεσίας του 

∆ήµου  ,Ο κ. Ζαπάντης Ανδρέας επισηµαίνει ότι : 

 
1. Έπρεπε , εκτός από την εισήγηση της υπηρεσίας για τον προϋπολογισµό 2014 , να υπάρχει 
εισήγηση και από τη ∆ηµοτική αρχή η οποία να εκφράζει την πολιτική βούληση και τους στόχους της για 
τη λειτουργία και την οικονοµική πορεία του ∆ήµου  το 2014 . 
 
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση του προϋπολογισµού , σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Υπουργείου Εσωτερικών , είναι η προηγούµενη ψήφιση του τεχνικού προγράµµατος κάτι που δεν έχει 
γίνει µέχρι σήµερα . Καλούµαστε να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό 2014 χωρίς να γνωρίζουµε ποιο 
είναι το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το 2014 . 
 
3. Επίσης έπρεπε πριν από την κατάρτιση του προϋπολογισµού να έχει πάρει απόφαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για τον καθορισµό των ανταποδοτικών τελών 2014 και τέτοια απόφαση δεν έχει πάρει µέχρι 
σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο . Η απόφαση αυτή έπρεπε να έχει ληφθεί µέχρι τώρα και µάλιστα τα 
ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού για το 2014 θα έπρεπε να έχουν µειωθεί αφού η 
κοινωνία σήµερα δοκιµάζεται και δεν µπορεί να τα βγάλει πέρα λόγω της οικονοµικής κρίσης, των 
περικοπών σε µισθούς και συντάξεις και της ανεργίας . 



 
4. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών , η Εκτελεστική επιτροπή 
αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού 
στην Οικονοµική επιτροπή. Η διαδικασία αυτή δεν ακολουθήθηκε σήµερα και η εισήγηση γίνεται από την 
υπηρεσία. 
 
5. Προηγουµένως βέβαια απαιτείται συνεδρίαση και γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης η 
οποία και αυτή δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα . 
 
6. Η απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής για τον προϋπολογισµό 2014 ,σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και 
τις οδηγίες , έπρεπε να έχει ληφθεί µέχρι τις 5 Σεπτεµβρίου , όµως η ηµεροµηνία αυτή έχει παρέλθει 
από καιρό . 
 
7. Οι ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες είναι σηµαντικό τµήµα της θεσµικής λειτουργίας του ∆ήµου . Ο 
∆ήµος Κεφαλλονιάς έπρεπε να λειτουργεί αποκεντρωµένα και έπρεπε να έχουν δοθεί επιπλέον 
αρµοδιότητες στις Κοινότητες γιατί αυτό θα διευκόλυνε την αποκεντρωµένη λειτουργία του ∆ήµου και 
την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων . 
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία , Ν.4172/2013 , θα έπρεπε να έχει γίνει κατάρτιση των προϋπολογισµών των 
Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων µετά από αποφάσεις των Συµβουλίων τους και µέσα στα ανώτατα  
όρια εκείνα που θα είχε καθορίσει ο ∆ήµος . 
Οι προϋπολογισµοί αυτοί στη συνέχεια ενσωµατώνονται σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού του 
∆ήµου .  
Ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχουν γίνει µέχρι σήµερα , αντίθετα ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
λειτουργεί  εξαιρετικά συγκεντρωτικά , δεν δίνει στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες επιπλέον 
αρµοδιότητες  ούτε τις στηρίζει οικονοµικά µε εξαίρεση το ισχνότατο ποσό της παγίας προκαταβολής 
που άλλωστε προβλέπεται από τη νοµοθεσία . 
 
Τέλος ζήτησε ενηµέρωση και να αναφερθούν αναλυτικά οι οφειλές του ∆ήµου παλαιοτέρων ετών και 
ειδικά οι ανεξόφλητες µέχρι σήµερα οφειλές που αφορούν την περίοδο έως 31 ∆εκεµβρίου 2010 και οι 
ανεξόφλητες οφειλές του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αφορούν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 
σήµερα . 
 
Η Οικονοµική υπηρεσία µε το υπ.αριθ.   54159/5-11-2013        έγγραφο της ενηµερώνει τα παρακάτω: 
Το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε προµηθευτές σύµφωνα µε την τροποποιηµένη αρχική 
απογραφή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ανέρχεται στο ποσό των 11.009.070,70 € . Οι συγκεκριµένες 
υποχρεώσεις στις 5/11/2013 έχουν διαµορφωθεί στα 3.000.338,55 €. Η διαφορά 2.538.748,72 € είναι οι 
απλήρωτες υποχρεώσεις σε προµηθευτές εκτός του υπολοίπου των υποχρεώσεων που έρχονται από 
την παραπάνω αρχική απογραφή ενώ περίπου το 50% αυτών είναι χρηµατοδοτούµενες. (Σηµείωση : τα 
στοιχεία αυτά δόθηκαν τις 5-11-2013 όπου ολοκληρώθηκε και η παρούσα απόφαση) 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης καταψηφίζει την εισήγηση για τον προϋπολογισµό 2014  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει τα παρακάτω: 

Ως Λαϊκή Συσπείρωση Κεφαλονιάς εκτιµούµε ότι ο Προϋπολογισµός του ∆ήµου Κεφαλονιάς για το 2014 
–όπως και οι προηγούµενοι- είναι άρρηκτα δεµένος µε τον κρατικό προϋπολογισµό και τις κατευθύνσεις 
του. Κεντρικός άξονας του σχεδίου προϋπολογισµού που έφερε η συγκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ είναι η 
ενίσχυση της φοροληστείας απέναντι στο λαϊκό εισόδηµα και η ταυτόχρονη διάλυση των 
κονδυλίων που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες. Στόχος είναι η διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης σε 
όφελος των µονοπωλίων, η διαµόρφωση των λεγόµενων «πρωτογενών πλεονασµάτων». Η αναιµική 
ανάπτυξη που προσδοκά η συγκυβέρνηση πατάει στην ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου µε τα µέτρα 
διάλυσης των εργατικών δικαιωµάτων, ταυτόχρονα µε την εκχώρηση ζωτικού χώρου στα µονοπώλια 
µέσω του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων, µε το ποσοστό της επίσηµης  ανεργίας για το 2014 να 
προβλέπεται να διαµορφωθεί στο 26%. Σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, η αναδιανοµή αυτή γίνεται 
όλο και πιο βίαιη, όλο και πιο επιθετική. 

 
Θεωρούµε λαθεµένη και παραπλανητική την αντίληψη όσων υποστηρίζουν πως στα πλαίσια µιας γενικής 
αντιλαϊκής πολιτικής, που ασκείται στο όνοµα της πλουτοκρατίας στο επίπεδο της χώρας, µπορεί να υπάρξει 
φιλολαϊκή τοπική ανάπτυξη. Για την Λαϊκή Συσπείρωση το βασικό ερώτηµα είναι ανάπτυξη από ποιόν και 
για ποιον. Στο έδαφος της καπιταλιστικής παραγωγής που στηρίζεται στην εκµετάλλευση της εργατικής 
δύναµης και την ιδιοκτησία της παραγωγής, δηλαδή στην εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τα 
πράγµατα δεν µπορούν να είναι διαφορετικά. 
 
Όπως καταγράφεται και στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού του 2014  οι Κ.Α.Π.  µειώνονται κατά 
50εκ. ευρώ και η Σ.Α.Τ.Α κατά 110εκ. ευρώ, σύνολο    -160εκ. ευρώ. Απαραίτητο στοιχείο για να έρθει ο 
προϋπολογισµός του ∆ήµου προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι πρώτα ο έλεγχος από το 
«παρατηρητήριο» του υπουργείου εσωτερικών έτσι όπως επιβάλει τρόικα, ΕΕ και ∆ΝΤ. για να µην υπάρχει 
καµία παρέλκυση από την κυβερνητική πολίτική. 
 



Θα αναφέρουµε παρακάτω µερικά στοιχεία από το σχέδιο προϋπολογισµού που καταδεικνύουν µε τον πιο 
χαρακτηριστικό τρόπο την υλοποίηση αυτής της πολιτικής και στον ∆ήµο Κεφαλονιάς : 
 
1. Οι προϋπολογισµοί των 7 ∆ήµων και της 1 Κοινότητας αθροιστικά πλησίαζαν το 2010 τα 100εκ. ευρώ.  
    Ο προϋπολογισµός του ∆ήµου Κεφαλονιάς το 2011 ήταν 70.142.547,54 εκ. ευρώ. 
    Ο            ‘’                ‘’       ‘’            ‘’          το 2012 ήταν 66.940.080,25 εκ. ευρώ. 
    Ο            ‘’                ‘’       ‘’            ‘’          το 2013 ήταν 60.518.366,33 εκ. ευρώ. 
    Ο            ‘’                ‘’       ‘’            ‘’          το 2014 είναι 45.537.210,00 εκ. ευρώ 
 
Βλέπουµε µια µείωση µεταξύ 2014 και 2011 κατά  24.605.337,54 εκ. ευρώ, δηλαδή µειον  35,51% και µεταξύ 
2014 και 2013 µείωση 14.981.156,33 εκ. ευρώ, δηλαδή µειον 24,75%. 
 
2. Τα τέλη και οι φόροι[που εισπράττονται από δηµότες]  αποτελούν το 45,80% των Τακτικών Εσόδων 
ενώ οι επιχορηγήσεις από το κράτος για λειτουργικές δαπάνες µειώνονται κατά 7,1%. 
 
 
 
3. ΕΣΟ∆Α : 
 
*Κωδ.: 0461.04 Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από ∆ΕΗ,ΟΤΕ από 70.000ευρώ το 2013 µειώνονται σε 
10.000 ευρώ το 2014 δηλαδή µειον 85,72%. 
 
*Κωδ.: 0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων προϋπολογίζουν[ενώ το 2013 εισέπραξαν µηδεν] µόνο 
5.000ευρώ όταν έχουν ανείσπρακτα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από το 2009. 
 
*Κωδ.: 0621 ΚΑΠ για Προνοµιακά επιδόµατα προβλέπεται µείωση κατά 8,4% µε βάση την ΚΥΑ 30842 
01.08.2013. 
 
*Κωδ.: 1215 Επιχορήγηση για ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆ήµου υπολογίζεται ότι γύρω στα 2,2εκ. ευρώ δεν 
θα πληρωθούν για διάφορους λόγους. 
 
*Κωδ.: 1311.00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών είναι µειωµένες κατά 55%. 
 
*Κωδ.: 1699.05 Έσοδα από λειτουργία Αιολικού Πάρκου προβλέπεται µείωση κατά 23%. 
 
*Κωδ.: 3121.01 ∆άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για κάλυψη ταµειακού Ανοίγµατος τέως 
∆ήµου Λειβαθούς ύψους 3.104.077,71 εκ. ευρώ δεν υπάρχει ως εγγραφή για το 2014 γιατί υπογράφτηκε αρχές 
Οκτώβρη η εκταµίευση του που θα κοστίσει για το 2014 : 161.412,04ευρώ τόκοι και 63.265,34ευρώ 
κεφάλαιο, σύνολο 224.677,38 ευρώ. 
 
4. ∆ΑΠΑΝΕΣ : 
 
*Κωδ.: 6151.00 ∆ικαιώµατα τρίτων(προµήθεια ∆ΕΗ) από την είσπραξη τελών και φόρων προϋπολογίζονται 
100.000ευρώ όταν η ∆ΕΗ δεν πληρώνει καθόλου για την κατάληψη κοινόχρηστων δηµοτικών χώρων. 
 
*Κωδ.: 6736.10 Σύµβαση εκτέλεσης συµπληρωµατικής αστικής συγκοινωνίας από το ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς 
προβλέπεται µηδέν, δηλαδή κατάργηση της. 
 
*Κωδ.: 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών κλπ από 650.000ευρώ το 2013 
προβλέπεται να φτάσει στις 770.000ευρώ το 2014, συν 18,46%. 
 
*Κωδ.: 6711.01 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για Σχολικούς Τροχονόµους από 10.000ευρώ το 2013 
γίνεται µηδέν το 2014 δηλαδή καταργούνται. 
 
*Κωδ.: 6711.02 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων από 
137.620 ευρώ το 2013 µειώνονται σε 76.100ευρώ το 2014, µείον 80,84%. 
 
*Κωδ.: 81117.38 Επιχορήγηση ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ από 100.000ευρώ το 2013(που δεν έχουν δοθεί) σε µηδέν 
το 2014.  
 
Η αντίληψη µας για τις δοµές διοίκησης και διεύθυνσης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έχει ως 
θεµέλιο της την κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, στον κεντρικό και περιφερειακό 
σχεδιασµό µε κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτός εξασφαλίζει το σχεδιασµό της ανάπτυξης 
ανά τοµέα και κλάδο σύµφωνα µε τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και αντιµετωπίζει την περιφερειακή 
ανισοµετρία. Στηρίζεται στην εργατική και λαϊκή συµµετοχή, στον έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω.  
Για µια ακόµα φορά  λέµε ότι ο προϋπολογισµός του 2014 που φέρνει η ∆ηµοτική αρχή Κεφαλονιάς είναι 
ταξικός. Είναι το στήριγµα της πολιτικής σε τοπικό επίπεδο που ασκείται από την αστική τάξη της χώρας µας, 



τα συµφέροντα της οποίας καµιά σχέση δεν έχουν µε τα συµφέροντα της εργατικής τάξης και των λαϊκών 
στρωµάτων.  
 
Καλούµε την τη εργατική τάξη, την µικροµεσαία αγροτιά, τους αυτοαπασχολούµενους να συγκροτήσουν µια 
πλατιά λαϊκή συµµαχία και να εντείνουν την πάλη τους για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, που τους 
οδηγεί στην εξαθλίωση και την φτώχεια. Να δυναµώσουν την πάλη τους για την κατάκτηση της Λαϊκής 
Εξουσίας ως απαραίτητο πολιτικό όρο για την οικοδόµηση ενός διαφορετικού δρόµου ανάπτυξης σε όφελος 
της εργατικής τάξης και του λαού, του δρόµου της Λαϊκής Οικονοµίας.   
 
Με βάση όλα τα παραπάνω καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό του 2014.      

 

και έλαβε υπόψη της   

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

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013  

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει 

- 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 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ∆ 5694/3.2.2011 

- 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 Κ.Υ.Α  30842/31-07-2013 µε την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισµού 

2014 & τροποποίηση της υπ αρίθ. 7028/3-02-2004 απόφασης περί καθορισµού του τύπου του 

προϋπολογισµού των ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Α. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το έτος 2014 όπως 

εµφανίζονται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης 

και την υποβολή αυτού, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αναλυτικά :  

                          ΕΣΟ∆Α :                                  41.982.005,67 € 

                        ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:          3.555.204,33 

                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ :                45.537.210,00  € 

                        ΕΞΟ∆Α:                                    44.962.106,58 

                        ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                           575.103,42  € 

                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ:                 45.537.210,00 

              

Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του 

άρθρου 4 του ν. 4111/2013, προκειµένου να παράσχει τη γνώµη του επ' αυτού. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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


