
                                                                                                       Α∆Α: ΒΙΨΕΩΕ5-ΚΤΨ                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  4ης   (τακτικής )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   23 η  Ιανουαρίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   19  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  23 η   Ιανουαρίου  του έτους 2014, ηµέρα   Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   2445/20 -01 -2014  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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                                                                                                                                                                
2.  Σάββας Σαββαόγλου                                                                                        Άγγελος Γαλάτης                                                                                                     
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                            
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (αποχώρησε µετά την 23/14)           .                                                                              
5. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                         
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε µετά την 19/14)       
7. Ανδρέας Ζαπάντης  
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό  Μέλος )                                                                                                                                                                                                                            
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο 

του Λογιστηρίου της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος  εισηγούµενος   

το  1ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014»     

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

Αριθ
. 

έκθε
σης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

29 07/01/2014 3.750,00 
∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου 
καταυλισµού Κρανιάς[ΛΧ] 00.6495.04 14.390,00 

30 07/01/2014 3.750,00 ∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου 00.6495.04 14.390,00 



καταυλισµού Κρανιάς[ΛΓ] 

31 07/01/2014 3.750,00 
∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου 
καταυλισµού Κρανιάς[ΛΣ] 00.6495.04 14.390,00 

32 07/01/2014 2.160,00 
∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου 
καταυλισµού Κρανιάς[Σ.Α.] 00.6495.04 14.390,00 

33 07/01/2014 4.200,00 
∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου 
καταυλισµού Κρανιάς[Θ.Χ.] 00.6495.04 13.790,00 

34 07/01/2014 3.600,00 
∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου 
καταυλισµού Κρανιάς[Θ.∆.] 00.6495.04 13.790,00 

90 16/01/2014 12.400,71 
Επισκευή -συντήρηση υπάρχοντος κτιρίου (τουαλετών) Πλατύ 
Γυαλού ΣΑΤΑ[1η ΕΝΤΟΛΗ] 30.7331.51 10.166,81 

92 16/01/2014 4.142,54 Ασφάλιστρα ακινήτων[ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ] 10. 6251 20.857,46 

93 16/01/2014 3.600,00 
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (συµµετοχή σε διάφορα 
προγράµµατα γαλάζιες σηµαίες κ.λ.π. ), 2014 00.6495.00 1.400,00 

94 16/01/2014 100,07 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ 278.2013 
ΑΠ. ΟΙΚ/ΗΣ] 00.6116 1.899,93 

95 16/01/2014 467,40 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 
Ι∆ΟΧ],ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ,ΤΙΜ. 5467/2-1-2014 10. 6463 14.532,60 

118 20/01/2014 246,00 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1ου 
Ορόφου στη ∆ηµοτική Αγορά Ληξουρίου) 10. 6463 14.286,60 

137 21/01/2014 3.228,14 
Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  χώρων (2013) 
ΑΤΣΑΡΟΣ 30. 6661 11.771,86 

138 21/01/2014 2.063,37 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης (2013-ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 30. 6682 12.936,63 

139 21/01/2014 688,23 
Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  χώρων (2013-
ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ) 30. 6661 8.864,13 

140 21/01/2014 2.219,50 
Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  χώρων  (2013-
ΜΟΥ∆ΗΛΟΣ) 30. 6661 8.864,13 

141 21/01/2014 1.820,06 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης(ΜΟΥ∆ΗΛΟΣ-2013) 10. 6682 9.338,58 

142 21/01/2014 1.591,82 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (ΕΝΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ 2013) 20. 6634 26.408,18 

143 21/01/2014 3.841,36 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης (ΜΑΡΚΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ -
2013) 10. 6682 9.338,58 

144 21/01/2014 1.900,00 
Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών  εφαρµογής 
προγράµµατοςπροστασίαςαδέσποτων σκύλων(ΝΤΟΡΙΣ-2013) 70.6162.22 12.150,00 

145 21/01/2014 950,00 
Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών  εφαρµογής 
προγράµµατος προστασίας αδέσποτων σκύλων(ΝΤΟΡΙΣ2013) 70.6162.22 12.150,00 

146 21/01/2014 17.909,48 
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων(ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ-2013) 10. 6612 42.090,52 

147 21/01/2014 15.317,23 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού(ΜΑΡΚΑΤΟΣ-
2013) 20. 6634 11.090,95 

148 21/01/2014 1.332,77 

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ-2013-ΚΕΝΤΡ, 
ΚΑΚΟΠ ,) 15. 6613 7.667,23 

149 21/01/2014 29.361,63 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων(ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΗΣ 2013) 10. 6613 30.638,37 

150 21/01/2014 1.444,40 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων(∆. Ε ΠΥΛΑΡΟΥ) 20. 6641 358.548,59 

151 21/01/2014 2.238,34 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων(∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ) 20. 6641 353.548,59 

152 21/01/2014 2.768,67 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων(∆. Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ) 20. 6641 353.548,59 

153 21/01/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων(∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 20. 6641 338.548,59 

154 21/01/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων (∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ) 20. 6641 338.548,59 

155 21/01/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων (∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ) 20. 6641 308.548,59 

156 21/01/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων (∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 20. 6641 308.548,59 

157 21/01/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων (∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ) 20. 6641 308.548,59 

158 21/01/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων (∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 20. 6641 308.548,59 

159 21/01/2014 5.000,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 20. 6641 308.548,59 



µέσων (∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 

160 21/01/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων (∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 20. 6641 308.548,59 

161 21/01/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων (∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ)  20. 6641 308.548,59 

162 21/01/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων (∆. Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ)  20. 6641 308.548,59 

163 21/01/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων (∆. Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ) 20. 6641 308.548.59 

164 21/01/14 233,70 
Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1ου 
Ορόφου στη ∆ηµοτική Αγορά Ληξουρίου 10. 6463 14.052,90 

169 21/1/2014 1.476,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ SMART (ΑΠ. ∆.Σ. 304/2013, 
Εγγραφ. 3056/33131/4-12-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚ. 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ) 10.7132.00 13.524,00 

170 21/1/2014 7.655,52 Λοιπές αµοιβές τρίτων (Τεχνικός εργασίας) 00.6131. 0,00 

171 21/1/2014 8997,00 Ειδικές Υπηρεσίες (ιατρός εργαζοµένων)  00.6117.00 0,00 
 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 94-95-118-138-146-149 και 164. 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 90-94-95-118-138-143-146-149 και 164. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης για τις προτάσεις από 29 έως και 34 για τους ΡΟΜΑ ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί  εάν 
και είχε στηρίξει το συγκεκριµένο πρόγραµµα , καταρχήν η διαδικασία για την επιλογή των κατοικιών δεν 
έγινε σωστά και επιπλέον πρέπει να βρεθεί λύση για αποθήκευση των υλικών της εργασίας τους 
(σιδηρικά κ.λ.π) τα οποία δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στους περίοικους. 
Αφού επισηµαίνει  ότι τα ασφάλιστρα των ακινήτων και των αυτ/των του ∆ήµου γίνονται µε απευθείας 
αναθέσεις από το 2011 , δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις: 146-149-170 και 171. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

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

   2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  
   3)την  337 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2014. 

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της 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  2014 . 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
    
                                                                Σάββας  Σαββαόγλου 
                                                              Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 



                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 4 ης  (τακτικής )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την    23 η  
Ιανουαρίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   20 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση ανατροπής  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πιστώσεων ,µε 
ηµεροµηνία έως 31-12-2013.                       

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  23 η   Ιανουαρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη    και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ     2445/20 -01 -2014  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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                                                                                                             
2.  Σάββας Σαββαόγλου                                                                                        Άγγελος Γαλάτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                            
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (αποχώρησε µετά την 23/14)           .                                                                              
5. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                         
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε µετά την 19/14)       
7. Ανδρέας Ζαπάντης  
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό  Μέλος )        
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης,  εισηγούµενος    το 3  ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση ανατροπής  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πιστώσεων , µε 
ηµεροµηνία  έως 31/12/2013 »  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
  
 
¨Έχοντας υπόψη το  υπ αρίθ. έγγραφο του Υπ. Οικ. 2/112634/0026/17.12.2013 το οποίο έχει ως εξής:  

Ενόψει λήξεως του τρέχοντος οικονοµικού έτους και έναρξης του νέου και σχετικά µε τις δεσµεύσεις 

πιστώσεων, κρίνουµε σκόπιµο να υπενθυµίσουµε τα ακόλουθα : 

Α. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 
1. α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 113/2010 (Α. 194), αναλήψεις 
υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει, για οποιοδήποτε λόγο (µαταίωση 
πραγµατοποίησης της δαπάνης, δέσµευση πίστωσης µεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα 
δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους, µε σχετική ανακλητική 
απόφαση του ∆ιατάκτη. Στη συνέχεια, µε αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 
Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και 
αποδεσµεύονται οι σχετικές πιστώσεις. 
β. Για την έκδοση των προαναφερόµενων ανακλητικών αποφάσεων από τους ∆ιατάκτες και την 
καταχώρηση αυτών στο Μητρώο ∆εσµεύσεων και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, από 
τις αρµόδιες Υπηρεσίες, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4, του π.δ. 113/2010 και 
αναλύεται περαιτέρω στην αριθ. 2/91118/0026/29-12-2010 εγκύκλιο (Α∆Α 4ΙΙ ΛΗ-Ε6), για τις αποφάσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων. 



2. α. Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε µία ανάληψη 
υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό 
ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα µε το σύστηµα 
τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε Φορέα. 
β. ί) Όσον αφορά στους Φορείς εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισµού και µε δεδοµένες τις 
δυνατότητες του πληροφοριακού συστήµατος που λειτουργεί στο Γ.Λ. Κράτους (ΟΠΣ∆Π), επιτρέπεται 
να εκδίδεται µια ανακλητική απόφαση ανά ΚΑΕ, που θα πρέπει όµως να συνοδεύεται απαραίτητα από 
Κατάσταση/Πίνακα, όπου θα αναγράφονται διακεκριµένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (Αριθ. Πρωτ., 
ηµεροµηνία, Α∆Α) των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων που έχουν εκδοθεί για τον ΚΑΕ αυτό και 
ανακαλούνται, τα στοιχεία καταχώρησης των αποφάσεων αυτών στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωµής και το ποσό της ανατρεπόµενης ανάληψης υποχρέωσης. 
ii) Οι Υ∆Ε, προς υποβοήθηση της όλης διαδικασίας, θα παρέχουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ιατάκτη 
στοιχεία για το ανεκτέλεστο µέρος των αναληφθεισών, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονοµικού 
έτους, υποχρεώσεων βάσει της σχετικής αναφοράς του ΟΠΣ∆Π. 
γ. Περαιτέρω οι Υπηρεσίες αυτές ή οι Οικονοµικές Υπηρεσίες των οικείων Φορέων καταχωρούν, όπως 
προαναφέρεται, τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούµενα βιβλία µε αρνητικές λογιστικές 
εγγραφές (αντιλογισµός). Σηµειώνεται ότι και οι αποφάσεις αυτές λαµβάνουν µοναδικό αριθµό 
καταχώρησης. 
3. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται µε ηµεροµηνία 
31/12/2013, µέχρι και το α' δεκαήµερο του Ιανουαρίου 2014, και να καταχωρούνται στο ΟΠΣ∆Π. για 
τους φορείς του ∆ηµοσίου, µέχρι το τέλος Ιανουαρίου. 
4. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ∆ευτερεύοντες ∆ιατάκτες, οι οποίοι θα πρέπει να εκδώσουν 
αποφάσεις ανατροπής για τις αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν θα εκτελεστούν µέχρι 31-12-2013 και 
στη συνέχεια να τις αποστείλουν στις οικείες Υ.∆.Ε. για καταχώρηση. 

Β. Ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόµενου οικονοµικού έτους 
1.α. Με την έναρξη του οικονοµικού έτους 2014, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και 
κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το µέρος που 
αφορούν στη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του 2014. 
β. ί) Στη συνέχεια εκδίδονται οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσµευση πιστώσεων 
ισόποσων µε το ανεκτέλεστο µέρος των αντίστοιχων αναλήψεων του 2013 που ανατρέπονται κατά τα 
ανωτέρω, εφόσον εκκρεµούν σχετικές υποχρεώσεις. 
ϋ) Με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της περίπτωσης αυτής, δεσµεύονται οι ειδικές πιστώσεις 
που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του οικείου Φορέα για τα παρελθόντα έτη, µόνο στην περίπτωση 
που τα παραστατικά στοιχεία της δαπάνης (τιµολόγιο, Α.Π.Υ. κ.λπ.) φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός 
του 2013. ∆ιαφορετικά οι σχετικές δεσµεύσεις αναλαµβάνονται σε βάρος των λοιπών οικείων ΚΑΕ. 
γ. Περαιτέρω, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των 
εγγεγραµµένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες (µισθοδοσία, συντάξεις, εξυπηρέτηση του 
δηµοσίου χρέους, κ.λπ.) τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για µισθώµατα ακινήτων που 
χρησιµοποιούνται από το ∆ηµόσιο. 
2.α. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν 
κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόµενο οικονοµικό έτος µόνο 
στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόµιµα εντός του 2013. 
β. Για τον έλεγχο συνδροµής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωµή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του 2014, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 
2013. 
3. Όσον αφορά δαπάνες που αφορούν αποζηµιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιµες ηµέρες, τονίζεται, ιδιαίτερα, µε την ευκαιρία 
αυτή, η ανάγκη έγκαιρου προγραµµατισµού έκδοσης των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων, 
εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων και έκδοσης, τέλος των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
πριν από τη συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης κ.λπ. εργασίας, προς 
αποτροπή προβληµάτων κατά την πληρωµή τους. 

Γ. Τέλος, επισηµαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως 
υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των 
ευθυνών των αρµοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3Β. παρ. 4. ν. 
2362/1995. όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 5. του ν. 3871/2010 και των άρθρων 10 και 11 του π.δ. 
113/2010.  

Ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την  έγκριση ανατροπής  
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πιστώσεων , µε ηµεροµηνία  έως 31/12/2013. 

Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στην  κ. Σοφία Κουστουµπάρδη υπάλληλο  του τµήµατος Προϋπολογισµού της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου η οποία  αναφέρει τα παρακάτω:  



Η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην 

οικονοµική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δηµοτικό 

συµβούλιο και στο δήµαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). 

 Σας αποστέλλουµε προς έγκριση τις προς ανάκληση αναλήψεις υποχρεώσεων του  2013 ,µε σκοπό να 

πραγµατοποιηθούν ανατροπές µη διατεθειµένων ποσών(Αποδέσµευση)και ανατροπές µη πληρωθέντων ποσών, 

προκειµένου να υποβληθούν στην Οικονοµική Επιτροπή  οι νέες Εκθέσεις Ανάληψης ∆απάνης του Οικονοµικού 

Έτους 2014 . 

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

O κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι επειδή δεν έχει ψηφίζει τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου του οικ. 

έτους 2013 δεν ψηφίζει και τις ανατροπές ανάληψης υποχρεώσεων. 

Οι κ.  κ. Σπυρίδων Σαµούρης και Νικόλαος Γκισγκίνης συµφωνούν  µε την δήλωση του Ζαπάντη και 

καταψηφίζουν την εισήγηση. 

Και αφού έλαβε υπόψη της:: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10   

γ. Του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το 

άρθρο 4  

δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 

2/96117/0026/20.12.2011 

ε) το  έγγραφο Υπ. Οικ. 2/112634/0026/17.12.2013: 

2. Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης της Οικονοµικής Επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί 

για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο έτος του 

2013. 

                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Εγκρίνουµε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πίστωσης, µε 

ηµεροµηνία 31/12/2013, για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της 

υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος  2013. 

Συγκεκριµένα ανατρέπουµε τις αναλήψεις υποχρέωσης σύµφωνα µε την συνηµµένη κατάσταση του 

Γραφείου Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς η οποία 

αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
                                                                 Σάββας  Σαββαόγλου. 

 



                                                                              Α∆Α: ΒΙΨΕΩΕ5-ΣΨΧ    

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                             

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 4 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  23 η  Ιανουαρίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  21  / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης   Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση  

προς το ∆. Σ. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  23  η   Ιανουαρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  2445/20-01-2014 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                                                                                                                                                 
2.  Σάββας Σαββαόγλου                                                                                        Άγγελος Γαλάτης                                                                                      
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                            
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (αποχώρησε µετά την 23/14)           .                                                                              
5. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                         
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε µετά την 19/14)       
7. Ανδρέας Ζαπάντης  
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό  Μέλος )        
                           

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

υπάλληλο  του γραφείου Προϋπολογισµού    της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Κουστουµπάρδη     , 

η  οποία   κατέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή  την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης  Οικονοµικών 

Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου  για  το 4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης 

Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση προς το ∆. Σ »  που έχει ως εξής: 
 
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 
  

Α. Βάση του αριθ. πρωτ. 48750/03-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να 
τροποποιηθεί ο Προϋπολογισµός ως προς τον ΚΑ Εξόδων 6199  ο οποίος δεν προβλέπεται σύµφωνα 
µε την υπ. αριθ. 8 οικ. 17515/29.4.2013 εγκύκλιο του ανωτέρω Υπουργείου. 

Στον ΚΑΕ 00.6199.00 µε τίτλο «Λοιπές Αµοιβές και προµήθειες Τραπεζών» είχε αρχικά 
προβλεφθεί ποσό 20.000,00€ το οποίο θα µεταφερθεί στον ΚΑΕ 00.6311 µε τίτλο «Φόροι τόκων»  και 
έτσι θα έχει 25.000,00€ αφού αρχικά είχε 5.000,00€. 

Β. Βάση του αριθ. 51729/23-12-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και του υπ’ 
αριθµ. 2/113978/∆ΠΓΚ/19-12-13 εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµικών οι πληρωµές ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων µέχρι του ύψους της επιχορήγησης του κάθε ∆ήµου, µπορούν να γίνουν µέχρι το τέλος 



Φεβρουαρίου του 2014. Για το ∆ήµο µας είχε εγκριθεί ποσό 6.511.993,00€ και µέχρι 31/12/2013 
εξοφλήθηκαν 3.699.879,97€. Για το λόγο αυτό απαιτείται να ενισχυθούν οι κάτωθι Κ. Α Εσόδων και 
Εξόδων: 

 
   

ΚΑ Εσόδων Κατονοµασία 
Ποσό 

Ενίσχυσης 

1215 Επιχορήγηση  για Ληξιπρόθεσµες οφειλές 2.539.250,12 

Σύνολα 2.539.250,12 

  

ΚΑ Εξόδων Κατονοµασία 
Ποσό 

Ενίσχυσης 

80.8311 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.525,77 

80.8312 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 23.805,81 

80.8313 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 990.765,91 

80.8314 Φόροι - τέλη 774,28 

80.8316 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 931.464,78 

80.8317 Λοιπά έξοδα 9.440,00 

80.8322.02 
Σχέδιο χωρικής & οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης ΣΧΟΟΑΠ 
∆ήµου Πυλαρέων. 12.205,12 

80.8322.09 ∆ρόµος Σύνδεσης ∆.∆. ∆ιλινάτων µε έδρα ∆ήµου Αργοστολίου 133.289,96 

80.8322.11 
Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων (ΕΑΚ & ∆.∆.), (Βελτίωση 
αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµ. κολυµβητηρίου) 75.836,00 

80.8322.12 ∆ρόµοςπρόσβασης προς παραλία ΚΟΡΩΝΙ 1.212,57 

80.8322.13 Αγροτική Οδοποιϊα ∆ήµου Παλικής 2.089,16 

80.8322.19 Ύδρευση ∆ήµου Αργοστολίου 73.364,19 

80.8322.41 ∆ιάνοιξη  δρόµου ∆∆ στη θέση Καλαφάτα ∆∆ ∆ιλινάτων 6.918,75 

80.8322.42 ∆ιάνοιξη & διαµόρφωση δρόµου ∆∆ ∆ιλινάτων 6.918,75 

80.8322.48 Οδοποιϊα  ∆ήµου Ερίσου 48.355,69 

80.8322.49 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΤΡΙΚΑΤΑ 5.652,50 

80.8322.50 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧ. ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΕΣ 17.850,00 

80.8322.51 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΦΙΣΚΑΡ∆Ο 6.230,40 

80.8322.52 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 6.907,95 

80.8322.54 ∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 3.357,15 

80.8322.55 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & 
∆.∆/ΤΩΝ 10.275,69 

80.8322.56 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΤΙ 9.738,54 

80.8322.59 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ∆.∆. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 4.496,27 

80.8322.61 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 5.067,60 

80.8322.62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΩΝ 929,28 

80.8322.66 ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ 2.398,50 

80.8322.68 
Επέκταση  δικτύου Ύδρευσης Κουβαλάτων 

13.668,29 



80.8322.70 
Πολιτιστικό Κέντρο Μαρίνου Αντύπα  στα  Φερεντινάτα Πυλάρου 

61.520,00 

80.8322.78 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Πόρου - Σκάλας 54.272,18 

80.8323.01 
Μελέτες ανάπτυξης ∆ήµου Ελειού Πρόννων (υποέργο: καθορισµός 
Αιγιαλού και παραλίας οικισµού Πόρου) 444,08 

80.8323.04 
Οριοθέτηση Αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΛΥΓΙΑ-ΛΙΜΝΙΟΝΙ και 
καταγραφή αυθαιρέτων κατασκευών ∆.Α 7.235,24 

80.8323.05 
Συµπληρωµατικές τοπογραφικές εργασίες επανακαθορισµού ζώνης 
παραλίας Λυγιάς ∆∆ Φάρσων 8.139,71 

80.8331 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 100,00 

Σύνολα 2.539.250,12 
 
 
Γ. Ενίσχυση ΚΑ Εσόδων και Εξόδων για την καταβολή των Προνοιακών  Επιδοµάτων 

ΣΤ΄ ∆ιµήνου 2013. 
 
Τα Προνοιακά Επιδόµατα ΣΤ΄ ∆ιµήνου 2013 ανέρχονται σε συνολικό ποσό  360.850,53€. Από 

αυτό το ποσό, 3.906,96€ βρίσκονται στο ταµείο του ∆ήµου µας και τα υπόλοιπα θα µας κατατεθούν από 
το Υπουργείο Εσωτερικών. Για το λόγο αυτό θα µειωθεί ο Κ.Α. Εσόδων 0621 µε τίτλο «ΚΑΠ για 
Προνοιακά Επιδόµατα» κατά 356.943,57€ και θα δηµιουργηθεί ο Κ.Α. Εσόδων 2119.16 µε τίτλο «ΚΑΠ 
για Προνοιακά Επιδόµατα ΣΤ ∆ιµήνου  προηγούµενου Οικονοµικού Έτους» µε το αυτό ποσό των 
356.943,57€. Επιπλέον θα δηµιουργηθούν Κ.Α. Εξόδων στην οµάδα 81 “Πληρωµές υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε.)” όπου στο σύνολό τους θα προϋπολογιστεί ποσό 360.850,53€ το οποίο θα προκύψει από 
ισόποση µείωση των Κ.Α. Εξόδων 15.6741 ως ακολούθως:   

 
Κ.Α. 
Εξόδου Περιγραφή Ενίσχυση Ποσού € 

80.8117.40 
Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 1.394,09 

80.8117.41 

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυτική 
αναιµία,αιµορροφυλία AIDS( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 23.807,64 

80.8117.42 
Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , τετραπληγικών ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 1.542,09 

80.8117.43 
Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών δηµοσίου ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 9.032,21 

80.8117.44 
Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 4.746,30 

80.8117.45 
Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 47.839,75 

80.8117.46 
Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 11.923,25 

80.8117.47 
Επίδοµα βαρειάς νοητικής καθυστέρησης ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 89.702,72 

80.8117.48 
Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 155.203,32 

80.8117.49 

Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - τετραπληγικούς-
ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 13.203,45 



80.8117.50 
Επίδοµα  στεγαστικής  συνδροµής ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 620,09 

80.8117.51 
Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 1.835,62 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 360.850,53 
 

Κ.Α. 
Εξόδου Περιγραφή Μείωση Ποσού € 

15.6741.01 
Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 155.203,32 

15.6741.02 

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυτική 
αναιµία,αιµορροφυλία AIDS( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 23.807,64 

15.6741.03 
Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 1.835,62 

15.6741.04 
Επίδοµα βαρειάς νοητικής καθυστέρησης ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 89.702,72 

15.6741.05 

Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - τετραπληγικούς-
ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 13.203,45 

15.6741.06 
Επίδοµα  στεγαστικής  συνδροµής ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 620,09 

15.6741.07 
Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , τετραπληγικών ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 1.542,09 

15.6741.08 
Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών δηµοσίου ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 9.032,21 

15.6741.09 
Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 47.839,75 

15.6741.10 
Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 11.923,25 

15.6741.11 
Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 1.394,09 

15.6741.12 
Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 4.746,30 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 360.850,53 
 
 
 
 
 
∆.  Μείωση ή αύξηση Κ.Α. Εσόδων οµάδας 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 

έσοδα κατά τα παρελθόντα Οικονοµικά Έτη»  και Κ.Α.  Εξόδων οµάδας 85 «Προβλέψεις µη 
είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους». 
 

• Εισπρακτέα υπόλοιπα κατά την 31/12/2013 6.638.348,25€.  
• Εισπραχθέντα οµάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2012  726.098,00€ 
• Εισπραχθέντα οµάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2013  569.750,00€ 

 
∆εδοµένου ότι η απόλυτη διαφορά µεταξύ του 12µήνου 2013 έναντι της ίδιας περιόδου του 2012 είναι 
αρνητική, το ανώτερο ποσό που δύναται να εισπραχθεί στο έτος 2014 από τους Κ.Α. της οµάδας 32 



«Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα Οικονοµικά Έτη» είναι 
726.098,00€. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 5.912.250,25€ (6.638.348,258€-726.098,00€) πάει στον Κ.Α. 
Εξόδων 80.8511.01 µε τίτλο «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων». Στον 
Προϋπολογισµό έτους 2014 στο σύνολο της οµάδας 32 είχε προϋπολογιστεί ποσό 5.879.712,541€ 
σύµφωνα µε τα εισπρακτέα υπόλοιπα 31/08/2013, ενώ τώρα πρέπει να διαµορφωθεί στο ποσό των 
6.638.348,25€. Η διαφορά ανέρχεται στο συν 758.635,74€. Με το ίδιο ποσό πρέπει να ενισχύσουµε και 
τον Κ.Α. Εξόδων 80.8511.01 για να διαµορφωθεί από το ποσό των 5.153.614,51 στο ποσό των 
5.912.250,25€. Έτσι είναι απαραίτητο να γίνουν τα κάτωθι: 
 
 

Κ.Α. 
Εσόδου Περιγραφή 

Ενίσχυση ή 
µείωση µε 
ποσό € 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6.603,71 

3212.01 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης -28.504,02 

3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης -2.500,78 

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 5.655,18 

3218.01 Τέλη Παρεπιδηµούντων Π.Ε -2.449,70 

3218.02 Τέλη Τουριστικών Ειδών - ∆ώρων Π.Ε -3.453,55 

3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 125.076,18 

3218.04 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 243.596,25 

3219.01 Λοιπά έσοδα 45.055,56 

3219.02 Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , δηµοτικής αγοράς και λοιπών ενοικίων -72.486,43 

3219.03 Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία 46.496,80 

3219.04 Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδροµίων 59.308,27 

3219.06 Λοιπά έσοδα - ∆ηµοτικός φόρος -2.603,57 

3219.07 ∆ικαίωµα βοσκησίµων εκτάσεων -357,83 

3219.11 Έσοδα απο Παραβάσεις ΚΟΚ 35.434,62 

3219.12 Έσοδα απο ενοίκια Παραλίας -2.287,00 

3219.13 Έσοδα απο Προσαυξήσεις -36,32 

3219.22 Πρόστιµο 2% ∆ηµ.φόρου 375.852,78 

3219.28 Παραβάσεις καθαριότητος  -750,00 

3219.29 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε -66.876,85 

3222.02 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13% -1.918,00 

3222.03 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23% -219,56 

  ΣΥΝΟΛΟ 32 758.635,74 

   
Κ.Α. 

Εξόδου Περιγραφή 
Ενίσχυση µε 

ποσό € 

80.8511.01 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων  758.635,74 
 
 
E. Αύξηση Κ.Α. Εξόδων της οµάδας 81 Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 
 
Προκειµένου να µεταφερθεί το παραστατικό του ΚΟΙΣΠΕ ΡΟΤΑ συνολικού ποσού 100.000,00€ από το 
2013 στο 2014 απαιτείται η ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 80.8117.38 µε τίτλο «Επιχορήγηση 
ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ» µε ποσό 100.000,00€. 

 



Μετά από όλα τα παραπάνω το Τακτικό Αποθεµατικό ΚΑΕ 9111 διαµορφώνεται στο  ποσό των 
475.103,17€. 
 

 
 

Ο ∆ιευθυντής 
                                                                Παυλάτος Γεράσιµος 
 

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

O κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι επειδή δεν έχει ψηφίζει τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου του οικ. 

έτους 2014 δεν ψηφίζει και την τροποποίηση του. 

Οι κ.  κ. Σπυρίδων Σαµούρης και Νικόλαος Γκισγκίνης συµφωνούν  µε την δήλωση του Ζαπάντη και 

καταψηφίζουν την εισήγηση.. 

 και αφού έλαβε υπόψη : 

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

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

  3)την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

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

5) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

6) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1.  Την κατάρτιση του παραπάνω σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2014 
και εισήγησή της για έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
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:   ΒΙΨΕΩΕ5-∆ΦΠ                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  4 ης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  23 η  Ιανουαρίου    2014  
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    22 / 2014 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την κάλυψη δαπανών µεταβίβασης 
επιβατικού αυτ/του από τον Ο.∆.Υ κατά κυριότητα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  23  η  Ιανουαρίου     του έτους 2014 , ηµέρα Πέµπτη     και ώρα 13.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 2445 /20-01-2014 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.  Σάββας Σαββαόγλου                                                                                        Άγγελος Γαλάτης                                                                                                                                                               
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                            
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (αποχώρησε µετά την 23/14)           .                                                                              
5. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                         
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε µετά την 19/14)       
7. Ανδρέας Ζαπάντης  
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό  Μέλος )        
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το   5 ο   θέµα   

ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την κάλυψη δαπανών µεταβίβασης 

επιβατικού αυτ/του από τον Ο∆Υ κατά κυριότητα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής 

την εισήγηση του προϊστάµενου  του γραφείου Προµηθειών    της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών   που έχει ως 

εξής: 

 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής  επ’ ονόµατι Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
Ζαµπαύτη Θεόδωρου για την κάλυψη ∆απανών Κίνησης και Μεταβίβασης Αυτοκινήτου Smart» 
  Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης  καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον 
υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς Κο Ζαµπαύτη Θεόδωρο για την κάλυψη ∆απανών Κίνησης και 
Μεταβίβασης Αυτοκινήτου Smart, 
 

 
ΠΟΣΟ 

 Κ.Α. 

500 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ZAMΠAYTΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ] 10.6263 
 
Συνηµµένα: α)Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης 
                             β)Έγγραφο Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 
Εξοπλισµού Συνεργείων 
              γ)Έγγραφο Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης  Για την Οικονοµική Υπηρεσία 



                                                                                                                              ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
     
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο 

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' 

ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 

αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της 

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 

παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας 

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 

προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  

4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 

προπληρωµής.» 

Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 

χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει 

των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 

ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 

οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 

καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται 

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να προβούµε στην  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 

SMART (ΑΠ. ∆.Σ. 304/2013, Εγγραφ. 3056/33131/4-12-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ) 

σας καλώ να ψηφίσουµε την έγκριση έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής  στον υπόλογο µε σχέση Αορίστου 



Χρόνου  υπάλληλο του ∆ήµου κ. Θεόδωρου Ζαµπαύτη για την  κάλυψη των δαπανών κίνησης και µεταβίβασης 

κατά κυριότητα του επιβατικού αυτοκινήτου  µε Α.Μ 169062.00.001  1000 cc µάρκας SMART µε αριθµό πλαισίου 

WME01MC011H008278 και αριθµό κινητήρα  13 από τον Ο∆Υ κατά κυριότητα στον ∆ήµο µας. 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

και αφού έλαβε υπόψη της: 

• το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

την υπ αρίθ.  102/16-01-2014 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης  

την Φ044/οικ.3056/33131 απόφαση Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 

Το 61989-17-12-2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου   

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 500,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 10.6263 µε τίτλο 

«Ένταλµα Προπληρωµής (Ζαµπαύτης  Θεόδωρος )» 

2.  Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Θεόδωρο Ζαµπαύτη 

ποσού 500,00 από τον Κ.Α 10.6223 για την  κάλυψη των δαπανών κίνησης και µεταβίβασης κατά κυριότητα του 

επιβατικού αυτοκινήτου µε Α.Μ 169062.00.001  1000 cc µάρκας SMART µε αριθµό πλαισίου 

WME01MC011H008278 και αριθµό κινητήρα  13.από τον Ο.∆.Υ στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς . 

3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   31/ 3/2014. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό αντίγραφο 
                                                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             Α∆Α: ΒΙΨΕΩΕ5-Λ89 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                      
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 4 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  23 η  Ιανουαρίου  2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   23  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης  ακινήτου που βρίσκεται στο 
Ληξούρι ∆. Ε Παλικής, 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23  η   Ιανουαρίου  του έτους 2014, ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  2445/20-01-2014 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                    
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                      
2.  Σάββας Σαββαόγλου                                                                                        Άγγελος Γαλάτης                                                                                                                                    
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (αποχώρησε µετά την 23/14)           .                                                                              
5. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε µετά την 19/14)       
7. Ανδρέας Ζαπάντης  
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό  Μέλος )        
 

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

το 6 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου που 

βρίσκεται στο Ληξούρι ∆Ε Παλικής,» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  το υπ αρίθµ. 3161/23-01-2014 

Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  εκµίσθωσης του παραπάνω ακινήτου που έχει ως εξής: 

                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ    ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  3161 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την    23 ην  Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα  09.00 π.µ. 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 18/2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει  δηµοπρασία για την εκµίσθωση του α΄ ορόφου ακινήτου 
που βρίσκεται στο Ληξούρι ∆Ε Παλικής, επί της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου, εµβαδού 50 τ.µ. 
περίπου, όπως ορίζεται στην αρ. 1637/2014 περίληψη  διακήρυξης  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία   
δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ   στις  16 -1-2014 ,   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  στις    16  -1-2014 
και ΧΡΟΝΙΚΑ στις      -1-2014.                    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Σπυρίδων Ματιάτος   Αν. Πρόεδρος 



2)   Μαρία Πυλαρινού-Πετράτου Μέλος  
3)   Αφροδίτη Κατσιβέλη   Αν. Μέλος 
4)   Μαρία Κυριακάτου Γραµµατέας 
Στις 10.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής: 
    Εκµίσθωση   α΄ ορόφου ακινήτου στο Ληξούρι ∆Ε Παλικής  
         50 τ.µ. περίπου. 
         Τιµή εκκίνησης    200 €. 
 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

 1. ∆ελλαπόρτα  Αγγελική Λαζαράτος  Κων/νος  205 € 
 2.    
 
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  πλειοδότης  ανακηρύχθηκε η  κα  ∆ελλαπόρτα  Αγγελική η οποία 
προσέφερε  το ποσόν των διακοσίων πέντε (205) €.                
Εγγυητής της είναι ο κ. Λαζαράτος  Κων/νος.                   
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                          Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ  
Ο  Πρόεδρος                                                       
Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα   µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  

και αφού έλαβε υπόψη : 

 
 1) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/10 
2) το άρθρο 192 του Ν.3463/06 
3) την 3/2014 απόφαση της Επιτροπής (κατάρτιση των όρων διακήρυξης) 
3) το υπ αρίθ. 3161 /23-01-2014 Πρακτικό  της δηµοπρασίας 
  
 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 

1. Κατακυρώνει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση του  α΄ ορόφου του ∆ηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της 

∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου, εµβαδού 50 τ.µ. στην  πλειοδότρια κ. Αγγελικής  ∆ελλαπόρτα    η  οποία 

προσέφερε το µίσθωµα των 205,00  Ευρώ ανά µήνα. 
2. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης  σύµφωνα µε τα όσα 

ορίζει το άρθρο 3 του Π∆ 270/81 και το άρθρο 11 της  διακήρυξης της παραπάνω εκµίσθωσης ακινήτου. 

 
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                                                                 Α∆Α: ΒΙΨΗΩΕ5-ΓΕΘ                                                                                      

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 4 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την 23 η  Ιανουαρίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  24/ 2014 
 
   ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο 

“∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας” 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23η   Ιανουαρίου  του έτους 2014, ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 2445/20-1-2014 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                                                                          
2.  Σάββας Σαββαόγλου                                                                                        Άγγελος Γαλάτης                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                         
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (αποχώρησε µετά την 23/14)           .                                                                              
5. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                                                      
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε µετά την 19/14)       
7. Ανδρέας Ζαπάντης  
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό  Μέλος )        
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης,  εισηγούµενος   το  
1 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης  «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο :  “ 
∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας ”  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ 
αρίθ. 2422/20-01-2014 έγγραφο  της  Προϊσταµένης Συγκ/κ/ων Έργων –Σηµατοδότησης …της ∆/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Αικατερίνης Αµαραντίδου  που έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «∆ιαµόρφωση 
Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ 

ΣΧΕΤ. :  

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 186 παρ. 2 

του Ν. 4070/2012) ισχύει ότι: 
«Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επιµετρητικά στοιχεία 
λαµβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, 
καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο µέρη και 
καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού 
εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο 
Προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο επιβλέπων». 



Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1471/14.01.13 έγγραφο της Υπηρεσίας µας έχει οριστεί ο επιβλέπων του 
έργου καθώς και οι λοιπές επιτροπές που προβλέπονται από το Ν. 3669/08. 

Παρακαλείσθε, ως Προϊσταµένη Αρχή, για την συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους για το έργο του θέµατος. 
Συνηµµένα: 
Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1471/14.01.13 έγγραφο της Υπηρεσίας (ορισµός επιβλέποντος) 
 
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
Φάκελος έργου  
 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ 
 
Σύµφωνα µε το 1471/2014 παραπάνω έγγραφο της Τεχνικής  Υπηρεσίας η ανάθεση της επίβλεψης του 
έργου ανατέθηκε στον κ. Ευάγγελο Κουφό Πολιτικό Μηχανικό . 
 
Προϊσταµένη της διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι η κ. Αικατερίνη Αµαραντίδου.                                                                                         
Ζητείται  η συγκρότηση της   Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο :  “ ∆ιαµόρφωση 
Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας ”  από τα παρακάτω µέλη: 
1. Αικατερίνη Αµαραντίδου  ως   Προϊστάµενη  της διευθύνουσας υπηρεσίας     
2. Ευάγγελο Κουφό   ως επιβλέποντα µηχανικό του έργου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία . 
Τα υπόλοιπα Μέλη της Επιτροπής µετά από κλήρωση που διεξήγαγε η Οικονοµική Επιτροπή από την 
κατάσταση των 13 (δέκα τριών) Μηχανικών των Τεχνικών Υπηρεσιών που προσκόµισε η ∆ιευθύνουσα 
Αρχή εξελέγησαν : το Νο 1 –Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος Π.Ε Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών. 
                               Το Νο 7 – Ελβίρα Λορεντζάτου Τ.Ε 4 Μηχανολόγων Μηχ/κών. 
                               Το Νο 10 – ∆ηµήτριος Στουπάς. Π.Ε  Πολιτικών Μηχ/κών. 
  Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ της διαδικασίας γιατί παρ όλες τις προηγούµενες 
αποφάσεις που έχει πάρει η Επιτροπή για την οµαλή πορεία εκτέλεσης του συγκεκριµένου έργου δεν 
έχει προχωρήσει καµία διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση. 
Και αφού έλαβε υπόψη :  

1. Το  άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 

2. Το άρθρο 186 παρ.2 του Ν 4070/2012  

3. Την  1471/14-01-2013 απόφαση της Προϊσταµένης . 

  4.     Το 2422/20-01-2014 έγγραφο της Προϊστάµενη  της διευθύνουσας υπηρεσίας     
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 Συγκροτεί την  Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο “ ∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων 
Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας ”  όπως παρακάτω: 

 

1. Αικατερίνη Αµαραντίδου Τοπογράφος Μηχανικός  ως Προϊστάµενος 

2. Ευάγγελος Κουφός Πολιτικός  Μηχανικός ως Επιβλέπων 

3. Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος Π.Ε Μηχανολόγων -Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών. 

4. Ελβίρα Λορεντζάτου Τ.Ε 4 Μηχανολόγων Μηχ/κών. 

5. ∆ηµήτριος Στουπάς. Π.Ε  Πολιτικών Μηχ/κών. 
 

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: ΒΙΨΗΩΕ5-ΛΚΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 4 ης  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Ιανουαρίου  2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  25 / 2014 
              

ΘΕΜΑ :  Καταγγελία  µίσθωσης , κατάπτωση εγγυητικής . 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Ιανουαρίου   του έτους 2014, ηµέρα  Πέµπτη   και 
ώρα 13.00 το πρωί, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  2445 
/20-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010  
 δεδοµένου ότι σε   
σύνολο  εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                      
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                                                                            
2.  Σάββας Σαββαόγλου                                                Άγγελος Γαλάτης                                                         
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (αποχώρησε µετά την 23/14)           .                                                                             
5. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε µετά την 19/14)       
7. Ανδρέας Ζαπάντης  
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό  Μέλος )        
 
Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης  και    

δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο 

Παυλάτο ο οποίος   θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1o  θέµα  εκτός  ηµερήσιας 

διάταξης «Καταγγελία  µίσθωσης , κατάπτωση εγγυητικής »που έχει ως εξής: 

Η Πολυξένη  Νιφοράτου του Κυριάκου κάτοικος Αργοστολίου µε αριθµό 
ταυτότητας Ν. 551685 και ΑΦΜ 046677573 µε το υπ. αρίθµ. 10704/23-06-2009 

ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης, µίσθωσε έως τις 30/06/2018, για χρήση 
καταστήµατος πώλησης νωπών πουλερικών, το κατάστηµα 11 της ∆ηµοτικής 
Αγοράς. Το µίσθωµα ορίστηκε στα 600,00 € µηνιαίως.  
Με την υπ.αρίθµ. 1704/15-01-2014 αίτησή της ζητά, την έγκριση της µονοµερούς 
καταγγελίας της µίσθωσης. Η εκµισθώτρια έχει καταθέσει µε το υπ. αρίµθ. 
344/2009 γραµµάτιο είσπραξης εγγύηση 600,00€ στο ταµείο του ∆ήµου . 
 Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να  αποδεχθεί την καταγγελία της 
µίσθωσης. Από το συνολικό βεβαιωµένο ποσό οφειλής µέχρι και τον Ιανουάριο 
2014 των 17.110,00€ (µε τις προσαυξήσεις έως σήµερα 2.666,58€ σύνολο 



19.776,58€),  να παρακρατηθεί η εγγύηση, το υπόλοιπο να ρυθµιστεί και µετά τον 
έλεγχο του µισθίου,  αυτό να παραδοθεί στο ∆ήµο. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Και αφού έλαβε υπόψη:  
    - την 1704/15-1-2014 αίτησή της κ .Πολυξένης Νιφοράτου. 
    -  το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 
    _Την παραπάνω εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

                                 ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Αποδέχεται την  καταγγελία  της µίσθωσης του  ακινήτου ( το κατάστηµα 
11 της ∆ηµοτικής Αγοράς  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) µε  την κ. Πολυξένη 
Νιφοράτου. 

 
2.  Καταπίπτει η  εγγυητική επιστολή της κ. Πολυξένης Νιφοράτου  ποσού   

600,00 € (344/2009 γραµµάτιο είσπραξης ∆ηµοτικού Ταµείου)  υπέρ του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς.  

3.  Να διερευνηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία  η δυνατότητα της ρύθµισης  
του συνολικού  βεβαιωµένου ποσού  οφειλής των  17.110,00 €  (µε τις 
προσαυξήσεις έως σήµερα 2.666,58 € - συνολικό ποσό οφειλής : 
19.776,58 €), το οποίο έχει ήδη βεβαιωθεί στη ∆ΟΥ Αργοστολίου και µετά 
τον έλεγχο του µισθίου,  αυτό να παραληφθεί από τον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                               Πιστό αντίγραφο 

                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  Α∆Α: ΒΙΨΗΩΕ5-ΒΛ∆        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 4 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
23  η  Ιανουαρίου 2014  .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    26  / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού   επιµελητή για την επίδοση της 11/2014 απόφασης του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23  η   Ιανουαρίου  του έτους 2014 , ηµέρα    Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  22445/20 -01-2014 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                     
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                       ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                    
2.  Σάββας Σαββαόγλου                                                                                Άγγελος Γαλάτης                                                                                                                                                                                                 
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                           
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (αποχώρησε µετά την 23/14)           .                                                                              
5. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                        
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε µετά την 19/14)       
7. Ανδρέας Ζαπάντης  
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό  Μέλος )        
 
 

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

 το 2 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού   επιµελητή για την επίδοση της 11/2014 απόφασης 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της 

Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου ,  κ. Νίκης Χριστοφοράτου  που έχει ως εξής: 

          Στις 12 ∆εκεµβρίου 2013 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την 

διαδικασία  των ασφαλιστικών µέτρων η από 14-10-2013 αίτηση αναστολής του Γρηγορίου Παπαδάτου 

ΚΑΤΑ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σχετικά µε εκτέλεση Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής που εξεδόθη 

εις βάρος του από το ∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς. 

          Σχετικά εξεδόθη η υπ’ αριθ. 11/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η 

οποία για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή απέρριψε την ως  άνω αίτηση αναστολής. 

           Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή για την επίδοση της 

απόφασης προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες. 

 

 

 



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

Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ . 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Του άρθρου 72  του Ν 3852/2010  
2. την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 

                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Ορίζει τον δικαστικό  επιµελητή   του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Παναγή Λιβιεράτο  

προκειµένου να επιδώσει την 11/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 

για να λάβει γνώση  ο Γρηγόρης  Παπαδάτος  και για τις νόµιµες ενέργειες. 

2. Η αµοιβή του        παραπάνω δικαστικού       επιµελητή     ορίζεται µε την ΚΥΑ 

2/54638/0022/13-08- 2008  υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                           Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                       Σάββας Σαββαόγλου    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 Α∆Α: ΒΙΨ0ΩΕ5-Υ3Ο         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                 
 
                                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 4 ης   (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  23  η  Ιανουαρίου 2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   27  / 2014 
 
 ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  σε αίτηση εξώδικου συµβιβασµού. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 23  η   Ιανουαρίου  του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  2445 /20 -01-2014  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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                       ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.  Σάββας Σαββαόγλου                                                                                Άγγελος Γαλάτης                                                                                                                                     
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (αποχώρησε µετά την 23/14)           .                                                                              
5. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε µετά την 19/14)       
7. Ανδρέας Ζαπάντης  
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό  Μέλος )        
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στην Νοµική 
Σύµβουλο του ∆ήµου  κ. Νίκη Χριστοφοράτου  , η  οποία   εισηγούµενη    το   3 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: 
«. Εισήγηση προς ∆.Σ  σε αίτηση εξώδικου συµβιβασµού.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: Έχοντας 
υπόψη : 
 Την  υπ αρίθµ. 57478/25-11-2013 Αίτηση- Πρόταση συµβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της ανώνυµης εταιρείας 
µε την επωνυµία «ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις  Αχαρνές Αττικής, Λεωφ. Τατοϊου αριθ. 254. 
Η παραπάνω αίτηση έχει ως εξής:  

1. Κατά του ∆ήµου Σας έχουµε ασκήσει ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου  

Κεφαλληνίας  την από  11-10-2013 και µε αριθµό κατάθεσης ΜΤ170/11-10-2013 αγωγή  µας  [ΣΥΝ 1], η οποία 
έχει ορισθεί να συζητηθεί κατά τη δικάσιµο της 2-12-2014 (αρ. πιν. 18). Η αγωγή αυτή σας κοινοποιήθηκε την 16-
10-2013, όπως προκύπτει από την αριθ. 1773 Γ/16-10-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιµελήτριας 
Κεφαλληνίας Αριστέας  Βικάτου [ΣΥΝ. 1]. 

2. Με την ανωτέρω αγωγή µας ζητάµε:  

 (α) Να µας επιδικαστεί, κατά την κύρια βάση της  αγωγής µας, το συνολικό ποσό  
των τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά Ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€ 37.727,83), το οποίο 
προέρχεται από το αριθ. 5361/22-6-2012 τιµολόγιο µας, ποσού € 34.062,43 και το αριθ. 1150/13-7-2012 
τιµολόγιο µας, ποσού  € 3.665,40, νοµιµότοκα από την επόµενη που το κάθε τιµολόγιο που εκδώσαµε προς τον 
∆ήµο Σας κατέστη ληξιπρόθεσµο, ήτοι µετά την  παρέλευση των 30 εργάσιµων ηµερών. Συνεπώς το αριθ. 
5361/22-6-2012 ποσού  € 34.062,43, νοµιµότοκα από την 4-8-2012, και το αριθ. 1150/13-7-2012, ποσού € 
3.665,40, νοµιµότοκα από την 28-8-2012. Άλλως νοµιµότοκα µετά την παρέλευση των 60 ηµερών από την 
ηµεροµηνία έκδοσης των ως άνω τιµολογίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 166/2003 «Προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», ήτοι το αριθ. 5361/22-6-2012 από την 22-8-2012, και το αριθ. 1150/13-



7-2012 από την 12-9-2012, άλλως νοµιµότοκα από την επίδοση της ανωτέρω αγωγής µας και µέχρι την πλήρη 
εξόφλησή τους. 
  (β) Άλλως και επικουρικά να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Σας να µας καταβάλει το ίδιο ως άνω ποσό, νοµιµότοκα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού και  
   (γ) Να καταδικαστεί  ο ∆ήµος σε γενική δικαστική δαπάνη µας.  
    3. Με την παρούσα αίτησή µας, προτείνουµε κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ του ν. 3852/2010, όπως ισχύει 
τροποποιηθέν από το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 4071/2012, την συµβιβαστική επίλυση της µεταξύ µας διαφοράς, για 
την οποία θα υπογραφεί και σχετικό πρακτικό συµβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, σύµφωνα  µε το άρθρο 214 Α 
ΚΠολ∆, το οποίο  και θα κατατεθεί προς επικύρωση στον πρόεδρο του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Ειδικότερα, 
προτείνουµε όπως αποδεχθείτε – αναγνωρίσετε την ως άνω αναφερόµενη απαίτησή µας και αναλάβετε την 
υποχρέωση  να µας καταβάλετε το κεφάλαιο της απαίτησης µας, που απορρέει  από τα ως άνω αναφερόµενα 
τιµολόγια, ήτοι το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€ 
37.727,83=€ 34.062,43 + € 3.665,40), σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε απαίτησής µας από τον ∆ήµο Σας. 
Επισυνάπτουµε στην  παρούσα αίτηση , σχέδιο του προτεινόµενου να υπογραφεί  Πρακτικού Συµβιβαστικής 
Επίλυσης [ΣΥΝ. 3].  
     4. Εφόσον γίνει δεκτή η ανωτέρω πρότασή µας, δηλώνουµε ρητά ότι παραιτούµαστε: α) από τους τόκους της 
απαίτησής µας, οι οποίοι και θα εξοικονοµηθούν από τον ∆ήµο Σας και β) από την δικαστική δαπάνη που θα 
υποχρεωθείτε να µας καταβάλετε, η οποία κατά προσέγγιση θα ανέλθει  στο ποσό των € 1.300 – 1.400. Το ποσό 
που θα εξοικονοµήσετε από τους τόκους, υπολογίζεται ως εξής: 
   (α) Στην περίπτωση που επιδικασθούν τόκοι µετά την παρέλευση των 30 εργάσιµων ηµερών που το κάθε 
τιµολόγιο κατέστη ληξιπρόθεσµο, οι τόκοι του εκάστοτε τιµολογίου (υπολογιζόµενοι τόκοι υπερηµερίας ∆ηµοσίου 
6%) µόνο µέχρι την συζήτηση της υπόθεσης (2-12-2014)  ανέρχονται ως εξής: 
[-] για το αριθ. 5361/22-6-2012 τιµολόγιο, ποσού € 34.062,43, οι τόκοι από την 4-8-2012 έως την 2-12-2014 
ανέρχονται στο ποσό των € 4.757,13. 
[-] για το αριθ. 1150/13-7-2012 τιµολόγιο ποσού € 3.665,40, οι τόκοι από την 28-8-2012 έως την 2-12-2014 
ανέρχονται στο ποσό των € 497,48. 
    Ήτοι συνολικά στην περίπτωση αυτή οι τόκοι θα υπερβούν το ποσό € 5.254,61 (4.757,13+ 497,48), δεδοµένου 
ότι αυτοί υπολογίζονται ως την µέρα εξόφλησης. 
(β) Στην περίπτωση που επιδικασθούν τόκοι µετά την παρέλευση των 60 ηµερών από την έκδοση κάθε 
τιµολογίου, σύµφωνα µε το π.δ. 166/2003, οι τόκοι του εκάστοτε τιµολογίου, σύµφωνα  µε το π.δ. 166/2003, οι 
τόκοι του εκάστοτε τιµολογίου (υπολογιζόµενοι τόκοι υπερηµερίας ∆ηµοσίου 6%) µόνο µέχρι την συζήτηση της 
υπόθεσης (2-12-2014) ανέρχονται ως εξής: 
 [-] για το αριθ. 5361/22-6-2012 τιµολόγιο, ποσού € 34.062,43, οι τόκοι από την 22-8-2012 έως την  2-12-2014 
ανέρχονται στο ποσό των € 4.656,61. 
[-] για το αριθ. 1150/13-7-2012 τιµολόγιο, ποσού € 3.665,40, οι τόκοι από την 12-9-2012 έως την 2-12-2014 
ανέρχονται στο ποσό των € 488,47. 
  Ήτοι συνολικά στην περίπτωση αυτή οι τόκοι ανέρχονται το ελάχιστο µέχρι την ηµεροµηνία της συζήτησης στο 
ποσό των € 5.145,08. 
(γ) Στην περίπτωση που επιδικασθούν τόκοι µετά την επίδοση της αγωγής (υπολογιζόµενοι τόκοι υπερηµερίας 
∆ηµοσίου 6%) µόνο µέχρι την συζήτηση της υπόθεσης (2-12-2014) ανέρχονται ως εξής:  
[-] για το αριθ. 5361/22-6-2012 τιµολόγιο, ποσού € 34.062,43, οι τόκοι από την 17-10-2012 έως την 2-12-2014 
ανέρχονται στο ποσό των € 2.301,31.  
[-] για το αριθ. 1150/13-7-2012 τιµολόγιο, ποσού € 3665,40, οι τόκοι  από την 12-9-2012 έως την 2-12-2014 
ανέρχονται στο ποσό των € 247,64. 
   Ήτοι συνολικά στην περίπτωση αυτή οι τόκοι ανέρχονται το ελάχιστο µέχρι την ηµεροµηνία συζήτησης στο 
ποσό των € 2.548,95. 
  Κατά συνέπεια, η πρόταση µας για συµβιβαστική επίλυση της µεταξύ µας διαφοράς είναι προφανώς επωφελής  
για το ∆ήµο Σας, αφού προκύπτει όφελος ύψους  ποσού τουλάχιστον € 3.848,95 (2.548,95 + 1.300). 
   Ενόψει των ανωτέρω αιτούµαστε όπως µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σας, αφού προηγηθεί σχετική 
εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής (λόγω του ότι το ποσό της διαφοράς υπερβαίνει τις € 30.000), εγκρίνετε την 
ως  άνω πρότασή µας και εξουσιοδοτήσετε πρόσωπο για την υπογραφή του επισυναπτόµενου στην παρούσα 
σχεδίου πρακτικού συµβιβαστικής επίλυσης [Συν. 3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 
µε την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν 4071/2012 η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εισηγηθεί προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό µε απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει η γνωµοδότηση του  δικηγόρου 
του ∆ήµου.  
Μετά τα παραπάνω έδωσε τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου  κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία 
γνωµοδοτεί τα παρακάτω: 
 
 
       Ο συµβιβασµός είναι αµφοτεροβαρής σύµβαση, κατά κανόνα άτυπη εκτός αν το αντικείµενο αυτού 

πρέπει κατά το νόµο να περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου. Με αυτόν, οι συµβαλλόµενοι 

διαλύουν µε αµοιβαία υποχώρηση την έριδα ή την αβεβαιότητα για κάποια έννοµη σχέση. Περιεχόµενο του 

συµβιβασµού µπορεί να είναι ενοχική, εµπράγµατη ή δικονοµική έννοµη σχέση.  

     Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό 

συµβιβασµό και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που 

έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού 30.000 ευρώ κατόπιν γνωµοδότησης δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 

συνεπάγεται  ακυρότητα της σχετικής απόφασης. 

          Στην προκείµενη περίπτωση, η εταιρία «ΤΕΜΑΚ Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική Βιοµηχανική Τουριστική 

και Ναυτιλιακή Εταιρία» µε την από 11-10-2013 µε αριθ. κατ. 170/2013 αγωγή της, απευθυνόµενη στο Μονοµελές 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, ζητά να της καταβληθεί το ποσό των 37.727,83 ευρώ ως οφειλή του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς, που προήλθε από την από 23-4-2012 Σύµβαση Απευθείας Ανάθεσης Προµήθειας ∆οχείων 

Φίλτρων Άµµου Ενεργού Άνθρακα Μονάδας Αφαλάτωσης Φισκάρδου ∆.Ε. Ερίσου, η οποία έλαβε  αριθµό 

πρωτοκόλλου 15.110/2012. 

        Ήδη η εταιρία µε την από 25-11-2013 αίτηση της ζητά συµβιβαστική  επίλυση της διαφοράς µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν σχετικής εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως το αίτηµα 

αυτό περιγράφεται στην ως άνω αίτηση-πρόταση µε την οποία διαβιβάζεται παράλληλα έτοιµο  το πρακτικό 

συµβιβασµού. 

     Επί των ανωτέρω θέτω υπόψη σας τα εξής:  

1. Η  ως άνω εταιρία  µε την  από 29-7-2013 (αρ. κατ. 69/2013) αγωγή της  

ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών απευθυνόµενη ζητά να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να της 

καταβάλει συνολικό ποσό  37.727,83 ευρώ, οφειλή που προέρχεται από την από 23-4-2012 σύµβαση απευθείας 

ανάθεσης Προµήθειας Φίλτρων Άµµου, Ενεργού Άνθρακα Μονάδας Αφαλάτωσης  Φισκάρδου ∆.Ε.  Ερίσου.  Η 

εν λόγω αγωγή κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο στις 12-8-2013. Η συγκεκριµένη αγωγή η οποία αφορά την ίδια 

απαίτηση µε εκείνη για την οποία έχει υποβληθεί πρόταση εξώδικης επίλυσης αλλά απευθύνεται σε διαφορετικό 

δικαστήριο, δεν συµπεριλαµβάνεται στην αίτηση-πρόταση συµβιβασµού µε συνέπεια να διατηρούνται ακόµη και 

σε περίπτωση εξόφλησης εξωδικαστικά της απαίτησης, όλες οι παρεπόµενες αυτής αξιώσεις, όπως οι τόκοι και η 

τυχόν επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη.  

2. Η  εν  λόγω δαπάνη  ενταλµατοποιήθηκε  στις  20-8-2012 µε το µε αριθ.  

670Α /2012 χρηµατικό ένταλµα και στάλθηκε για προληπτικό έλεγχο στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Το χρηµατικό ένταλµα επεστράφη αθεώρητο µε την  υπ’ αριθ. 24/2012 Πράξη καθώς η δαπάνη 

κρίθηκε µη νόµιµη για λόγους τυπικούς αλλά και ουσιαστικούς. Ένας από τους βασικότερους ήταν ότι δεν 

συνέτρεχαν εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις ώστε να υιοθετηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  αφού 

η βλάβη ήταν σε γνώση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου από τις 17-2-2012 όταν µετά από επίσκεψη του 

γενικού διευθυντή της εταιρίας, η οποία  έγινε στις 2-2-2012, εκείνος απέστειλε σχετικό έγγραφο όχι στο ∆ήµο  



Κεφαλλονιάς αλλά στην ∆.Ε.Υ.Α.Κ.  µε το οποίο ενηµέρωνε το ∆/ντή της επιχείρησης για τη διαπίστωση της 

ζηµιάς, τις ενέργειες αποκατάστασης, την τιµή, τον τρόπο πληρωµής και το χρόνο παράδοσης. Μέχρι και σήµερα 

δεν έχει γίνει επανυποβολή του εν λόγω χρηµατικού εντάλµατος. Επιπλέον επισηµαίνεται ότι η πληρεξούσια 

δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση-πρόταση συµβιβασµού τυγχάνει µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

∆.Ε.Υ.Α.Κ.  

3. Με   την   υπ’  αριθ. 132/2011  απόφαση  του  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  

Κεφαλλονιάς συνέστησε την νέα ∆.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Περιοχή αρµοδιότητας της είναι όλη η 

γεωγραφική ενότητα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Σκοπός της είναι η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων 

του κυκλώµατος ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυµάτων, εµφιάλωσης νερού και 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Αντικείµενο της είναι η άσκηση όλων των αρµοδιοτήτων 

που αφορούν στο σχεδιασµό, µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία της πάσης 

φύσεως εγκαταστάσεων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. 

     Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 1069/1980 η επιχείρηση, άµα τη συστάσει της, υποκαθίσταται 

αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως εις άπαντα εν γένει τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των 

συµµετεχόντων εις ταύτην ∆ήµων. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται υπό και κατά της επιχειρήσεως άνευ 

άλλης διατυπώσεως, µη επερχόµενης εκ της ως άνω διαδοχής βιαία διακοπή αυτών.  

       Κατά συνέπεια η ένδικη απαίτηση, για την οποία  υποβλήθηκε αίτηση-πρόταση συµβιβασµού προς το 

∆ήµο Κεφαλλονιάς, αποτελεί πλέον υποχρέωση της ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς η οποία, µετά τη σύσταση της, έχει 

υποκαταστήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς όχι µόνο στα δικαιώµατα αλλά  και στις υποχρεώσεις. 

        Ενόψει αυτών γνωµοδοτώ ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι προκειµένου να επιτευχθεί νόµιµα εξώδικος 

συµβιβασµός. 

        Επιπλέον και µε αφορµή τη συγκεκριµένη υπόθεση, σε εφαρµογή του άρθρου 9 του Ν. 1069/1980, η 

Νοµική Υπηρεσία οφείλει να διαβιβάσει όλες τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες στρέφονται κατά του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς, στη ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς από την οποία υποκαταστάθηκε στα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις λόγω αρµοδιότητας, προκειµένου να συνεχισθούν οι εκκρεµείς δίκες εκ µέρους της  ∆ΕΥΑ, η οποία 

πρέπει να  υπερασπίσει τα συµφέροντα της Επιχείρησης µε κάθε  νόµιµο µέσο.  

      Παρακαλώ πολύ τα συλλογικά όργανα στα οποία κοινοποιείται η παρούσα για την άµεση λήψη 

σχετικής απόφασης.  

Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή η αποδοχή της παραπάνω πρότασης εξώδικου συµβιβασµού. 

 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Ζαπάντης Ανδρέας δηλώνει ΠΑΡΩΝ 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης δηλώνει ΠΑΡΩΝ 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
και αφού είδε τις διατάξεις: 
1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) την υποβληθείσα  αίτηση . 
3)Την  γνωµοδότηση επί της αίτησης  της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου:  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 

1. Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου του 
∆ήµου , ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι προκειµένου να επιτευχθεί νόµιµα εξώδικος συµβιβασµός µε την 
ανώνυµη  εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» γιατί αποτελεί πλέον 
υποχρέωση της ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς. 

 
2. Αφού προηγουµένως τεθεί υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής από την Νοµική Υπηρεσία αναλυτικός 

κατάλογος των δικαστικών υποθέσεων οι οποίες στρέφονται κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και είναι 

αρµοδιότητα της ∆.Ε.Υ.Α.Κεφαλλονιάς  σε εφαρµογή του άρθρου 9 του Ν. 1069/1980 να διαβιβαστούν 

στην ∆.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς για δικές τις ενέργειες. 

 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                                Σάββας Σαββαόγλου   

 
 
 
 


