
                                                                                                                  Α∆Α: ΒΤ6ΦΩΕ5-ΙΕ∆ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 44 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   23 η  Οκτωβρίου 2014 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    431  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ :   Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου  για  την κάλυψη  

δαπανών µεταβίβασης επιβατικών  αυτ/των  από τον Ο.∆.Υ κατά κυριότητα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   23   η  Οκτωβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 13 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  48611/17 -10 -2014  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                              
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                             Φλωράτος Θεόδωρος 
3.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                                  
4. Λυκούδης ∆ιονύσιος (αποχώρησε µετά την  430/2014 απόφαση) 
5. Λυκούδης Ιωάννης    
6. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
. 
Η  Πρόεδρος ,Α/ ∆ήµαρχος , κ. Σοφία Γαρµπή ,   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενη   το 1 ο θέµα  

  εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου για την κάλυψη των  δαπανών 

µεταβίβασης επιβατικών  αυτ/των  από τον Ο.∆.Υ κατά κυριότητα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς» .έθεσε υπόψη της Επιτροπής 

την εισήγηση του   Προϊστάµενου του Τµήµατος Προµηθειών   κ. ∆ιονυσίου Παγώνη όπως έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάµενο 

της   ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ο οποίος  αναφέρει  τα  παρακάτω: 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 
 
    Ζητείται : α)  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ 1875Β/2014 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Θεόδωρου 
Ζαµπαύτη που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  198/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για την κάλυψη των δαπανών µεταβίβασης επιβατικών  αυτ/των  από τον Ο.∆.Υ κατά 
κυριότητα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                     β)Κατάσταση Παραστατικών 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία 
     του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                                                                        Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
 



KATΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 1875 Β/2014 
         ΥΠΟΛΟΓΟΣ : Θεόδωρος Ζαµπαυτης. 

Αριθ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής:   198 /2014 
1.Πίνακας Παραστατικών   

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 
1 ΤΣΙΤΟΥΡΙ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ             50,00               50,00 
2  

ΑΦοι   ΓΚΙΚΑ Ο.Ε  
 
            35,00 

 
              35,00 

3  
ΤΣΙΤΟΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 
            50,00 

 
              50,00 

4  
Π. ΜΑΡΕΤΗ –Γ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ Ο.Ε 

 
          349,32 

 
            349,32 

5.    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
12    
13    

  ΣΥΝΟΛΟ           484,32 

 
2.Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αριθ. Γραµµατίου:   610 /21-10-2014     Ποσό Επιστροφής                         15,68   €     
         ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ                               500,00  €  

 
Σύµφωνα µε την  198/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ποσό των 500,00 €  

 
Κατατέθηκε  στην Επιτροπή ο φάκελος µε όλα  τα δικαιολογητικά  οποία επισυνάπτονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- 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- την 198/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ  Θεόδωρος Ζαµπαυτης   για την απόδοση του λογαριασµού του και την 
παραπάνω εισήγηση. 
                                                           ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του  υπ αρίθ. 1875 /2014 Χ.Ε Π  ποσού    500,00 €  έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τον κ.  Θεόδωρο Ζαµπαύτη     µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 

2. Απαλλάσσει τον κ. Θεόδωρο Ζαµπαυτη        από  υπόλογο του ποσού των 500,00 €  το οποίο είχε διατεθεί για 
την αντιµετώπιση δαπανών µεταβίβασης επιβατικών  αυτ/των  από τον Ο.∆.Υ κατά κυριότητα στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς ,  σύµφωνα µε την 198/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος 
                                                                
 
                                                                      Σοφία Γαρµπή   
                                                            Α/  ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 



                                                                                                                    Α∆Α: ΒΑΩΣΩΕ5-Ν4∆          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
                                                                                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  44 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  23 η  Οκτωβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    432   / 2014  

 

   ΘΕΜΑ :    Ορισµός δικηγόρου για παροχή γνωµοδότησης. 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   23 η   Οκτωβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη        και ώρα 13 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ     48611/  17-10 -2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
 Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                              
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                             Φλωράτος Θεόδωρος 
3.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                                  
4. Λυκούδης ∆ιονύσιος (αποχώρησε µετά την  430/2014 απόφαση) 
5. Λυκούδης Ιωάννης    
6. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                                                                                                                             
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 2o θέµα εκτός  

  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παροχή γνωµοδότησης .»  εδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη 

  της  Νοµικής Υπηρεσίας κ.  Νίκη Χριστοφοράτου  η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. 

 πρωτ. 49044/22-10-2014  εισήγηση της   που έχει ως εξής :  

 

Την 26η.04.2014 ηµέρα Σάββατο κυκλοφόρησε η ηµερήσια τοπική εφηµερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ» 

(αριθ. φυλ. 5804) µε πρωτοσέλιδο «ΠΟΡΙΣΜΑ –ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΡΥΠΗΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ». 

Στο σαλόνι της ως άνω εφηµερίδας (σελ. 10 – 11) δηµοσιεύθηκε το περιεχόµενο της 

πορισµατικής έκθεσης των οικονοµικών επιθεωρητών Ηρακλή Γιαννέλου και Ευάγγελου 

Θεοδώρου καθώς και η πρώτη σελίδα αυτής, η οποία έφερε την ένδειξη «Αρ. Πρωτ. : ΕΜΠ 

1319/13.11.2013».  Ύστερα από το ως άνω δηµοσίευµα ακολούθησε αναπαραγωγή αυτού 

στον ηλεκτρονικό τύπο και συγκεκριµένα στην ιστοσελίδα «e-kefalonia». Μέχρι τότε αντίγραφο 

του ως άνω πορίσµατος δεν είχε κοινοποιηθεί στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς ή τους ενδιαφερόµενους 



– υπογράφοντες το µε αριθµό 273/2008 χρηµατικό ένταλµα του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου 

και κατά συνέπεια ο ∆ήµος µας έλαβε γνώση της ως άνω πορισµατικής έκθεσης µέσω των 

Μ.Μ.Ε..  Με βάση το δηµοσίευµα αυτό ο ∆ήµος µας απέστειλε προς την ∆/νση Οικονοµικής 

Επιθεώρησης Ηπείρου το µε αριθ. πρωτ. 20960/08.05.2014 έγγραφό µε το οποίο ζητούσαµε 

να µας αποσταλεί αντίγραφο της ήδη δηµοσιευθείσας πορισµατικής έκθεσης.  Σε απάντηση 

του ανωτέρω εγγράφου µας, µε το µε αριθµό ΕΜΠ 350/19.05.2014 έγγραφό η ∆/νση 

Οικονοµικής Επιθεώρησης Ηπείρου µας γνωστοποίησε ότι αντίγραφο της εν λόγω 

πορισµατικής έκθεσης µπορούµε να αναζητήσουµε από την Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής 

Επιθεώρησης ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης ∆ιαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων χωρίς ωστόσο 

κατά παράδοξο τρόπο να µας αναφέρουν ότι δεν υφίσταται αντίγραφο αυτής στο αρχείο τους.  

Για τον λόγο αυτό αποστείλαµε στην ανωτέρω υπηρεσία το µε αριθµ. πρωτ. : 

26770/13.06.2014 έγγραφο µε το οποίο ζητήσαµε αντίγραφο της πορισµατικής έκθεσης.  Εν 

συνεχεία όπως  πληροφορηθήκαµε η Υπηρεσία αυτή καταργήθηκε στις 30.06.2014 και οι 

αρµοδιότητες της θα µεταβιβάζονταν στην Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διαδικασία η οποία όπως ενηµερωθήκαµε τηλεφωνικά, 

βρισκόταν σε µεταβατικό στάδιο και θα ολοκληρώνονταν πιθανόν µετά τον Σεπτέµβριο του 

έτους 2014 επιπλέον πληροφορηθήκαµε ότι δεν τους είχε παραδοθεί ακόµα κανένα αρχείο της 

ήδη καταργηµένης ως άνω υπηρεσίας.  Παράλληλα κατόπιν του µε αριθµό ΕΠΜ 351/2014 

έγγραφο του ∆/νσης Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονοµικών προς την 

Υπηρεσία Επιτρόπου Νοµού Κεφαλληνίας το οποίο µεταξύ άλλων αποδεκτών κοινοποιήθηκε 

και στον ∆ήµο µας λάβαµε γνώση ότι η εν λόγω πορισµατική έκθεση υπάρχει στο αρχείο της 

Υπηρεσίας Επιτρόπου Κεφαλληνίας κατόπιν διαβίβασής της από τους Οικονοµικούς 

Επιθεωρητές Ηπείρου.  Για τον λόγο αυτό αποστείλαµε προς την ως άνω Υπηρεσία το µε 

αριθ. πρωτ. : 32499/10.07.2014 έγγραφό µας µε το οποίο ζητήσαµε αντίγραφο της εν λόγω 

πορισµατικής έκθεσης πλην όµως όπως προφορικά µας είχαν ενηµερώσει, την 11.07.2014 

ήταν η τελευταία µέρα που υπηρετούσε στην υπηρεσία ο αρµόδιος Επίτροπός και προφορικά 

µας αρνήθηκε την χορήγησή του.  

 Για τον λόγο αυτό δυνάµει του  άρθρου 25 παρ.4 του ν.1756/1988 "Περί Κώδικος Οργανισµού 

δικαστηρίων και καταστάσεως δικαστικών λειτουργών» αιτηθήκαµε στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Κεφαλληνίας και πετύχαµε την χορήγηση εισαγγελικής εντολής προκειµένου να µας χορηγηθεί από την Υπηρεσία 

Επιτρόπου Κεφαλληνίας η ως άνω πορισµατική έκθεση.  Πράγµατι η Υπηρεσία Επιτρόπου Νοµού Κεφαλληνίας 

χορήγησε στον ∆ήµο µας την ως άνω πορισµατική έκθεση ενώ κατόπιν όλων των προαναφερόµενων εγγράφων 

µας, η ως άνω πορισµατική έκθεση µας απεστάλη και από το Υπουργείο Εσωτερικών ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. 



 Εν όψει των ανωτέρω και εφόσον περιήλθε το πλήρες κείµενο της προρισµατικής  έκθεσης στον ∆ήµο 

µας, θεωρούµε ότι θα ήταν σκόπιµο να διερευνηθεί νοµικά αν ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί σε νοµικές ενέργειες 

για την διασφάλιση των έννοµων συµφερόντων του. 

 Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 περ. ιε) του ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία 

Αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα 

δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν 

προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία Αντιµισθία. Με απόφαση της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η 

ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία 

έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή 

εµπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 281 του Κ.∆.Κ.. 

 Επειδή στην προκείµενη περίπτωση η εν λόγω γνωµοδότηση είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική για τα συµφέροντα του ∆ήµου,  απαιτεί εµπειρία αλλά και χρόνο για την σύνταξη 

της λόγω των πολύπλοκών ζητηµάτων των οποίων άπτεται, η δε Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 

µας αδυνατεί λόγω του πλήθους των υποθέσεων που διαπραγµατεύεται σε καθηµερινό 

επίπεδο να ανταποκριθεί στην σύνταξή της παρακαλούµε όπως ορίσετε δικηγόρο για την 

σύνταξή της άνω γνωµοδότησης. 

 

    
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  : 
Συµπληρώνεται η εισήγηση και προτείνεται να οριστεί ο δικηγόρος  κ. Σπυρίδων  Μπουρµπούλης για τη σύνταξη 
της εν λόγω γνωµοδότησης µε την  αµοιβή που ορίζει ο Νόµος και µέχρι 1.000,00 € µε χρονοχρέωση. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση επισηµαίνοντας ότι η χρήση των πορισµάτων από 
όλους τους φορείς θα πρέπει να γίνεται µε τον πιο προσεκτικό τρόπο και την τήρηση όλων των κανόνων της 
δεοντολογίας  γιατί µπορεί να σηµαίνει ότι η κακή χρήση τους θίγει υπολήψεις και  αιρετών και εργαζοµένων. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε επιφυλάξεις  . 
Την εισήγηση επίσης όπως συµπληρώθηκε ψηφίζουν : Ανουσάκης Νικόλαος – Λυκούδης Ιωάννης – Λυκούδης 
∆ιονύσιος  –Ηλίας Κουρκουµέλης –Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Γεράσιµος . 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 
Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

 την παραπάνω εισήγηση  Νοµικής   Υπηρεσίας :   

   

                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Επειδή η ως άνω  γνωµοδότηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τα συµφέροντα του ∆ήµου και   απαιτεί εµπειρία αλλά και 

χρόνο για την σύνταξη της λόγω των πολύπλοκών ζητηµάτων των οποίων άπτεται και  η  Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µας 

αδυνατεί  λόγω υποχρεώσεων να ανταποκριθεί ,  ορίζει τον  ∆ικηγόρο  Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα  Μπουρµπούλη προκειµένου 

να  προβεί  στην σύνταξή της. 



2. Η αµοιβή του  παραπάνω δικηγόρου   ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.∆.Κ  (και µέχρι το ποσό 

των  1.000,00 €) . 

 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                       Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Η Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                      Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        Α∆Α: ΩΘΖ∆ΩΕ5-ΩΞ7 
                                                                                                                                               
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  44 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   23 η  Οκτωβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     433    / 2014  

 

ΘΕΜΑ :   Εκδίκαση  ενστάσεων κατά των όρων διακήρυξης ∆ιαγωνισµού  προµήθειας για την αναβάθµιση 

φωτισµού κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για   εξοικονόµηση ενέργειας.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  23 η   Οκτωβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Πέµπτη       και ώρα 13 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ    48611/ 17 -10 -2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                              
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                             Φλωράτος Θεόδωρος 
3.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                                  
4. Λυκούδης ∆ιονύσιος (αποχώρησε µετά την  430/2014 απόφαση) 
5. Λυκούδης Ιωάννης    
6. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                              
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      .                                                                                                      
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον Γενικό 
Γραµµατέα του ∆ήµου κ. Θέµη Τσαγκρή ο οποίος εισηγούµενος   το  3 ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας διάταξης: 
«Εκδίκαση  ενστάσεων κατά των όρων διακήρυξης ∆ιαγωνισµού προµήθειας για την αναβάθµιση 
φωτισµού κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για   εξοικονόµηση ενέργειας.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ  του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή ως αρµόδιο όργανο εξετάζει και τις 
ενστάσεις  κατά των εν εξελίξει διαγωνισµών του ∆ήµου. 
 Με την 48648/17-10-2014 περίληψη διακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς διακηρύχθηκε ότι τις 27/10/2014 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 το πρωί θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου ΚΕΦΑΛΟΣ ενώπιον της 
Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ πρόχειρος µειοδοτικός ∆ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 
«Αναβάθµιση φωτισµού κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας» προϋπολογισµού 
µελέτης 70.804,95 € και υπάρχουσα ετήσια πίστωση από το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Αστική Αναζωογόνηση 
2012-2015 του µέτρου 4.1 του Πράσινου Ταµείου ποσό 69.388,85 € µε Φ.Π.Α. και δηµοσιεύτηκε σε δύο 
ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες. 
Τις 23-10-2014 και κατατέθηκαν  στον ∆ήµο :  
α) η µε αρίθµ. πρωτ. 49221  ένσταση της εταιρίας Ν. ΣΙΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  
β) η µε αριθµ. πρωτ.49248   ‘ένσταση της εταιρίας «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε» κατά της διακήρυξης  του εν λόγω 
∆ιαγωνισµού . 
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 της 1261 απόφασης του ∆ηµάρχου (διακήρυξη για την  διενέργεια του ∆ιαγωνισµού)  
µε αρίθµ. πρωτ. 48644/17-10-2014   
 



Στο οποίο αναλυτικά αναφέρονται τα παρακάτω:  
 
 
Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή 
σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική 
Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού.  
Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά 
τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν, µόνο από 
προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο κατά τη 
διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του 
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή υποβάλλει την 
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
3. Oι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του 
διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από τη Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
και κατόπιν γνωµοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.  
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν στην 
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γενικό 
Γραµµατέα της Περιφέρειας, κατά τις διατάξεις του Ν. 3463. 
5. Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού 
εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax). 
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και εφόσον: 
α ) Η τελευταία δηµοσίευση της διακήρυξη έγινε τις 18/10 και  
β ) η ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 27/10 , εποµένως η τελευταία ηµεροµηνία υποβολής 
ενστάσεων κατά του ∆ιαγωνισµού είναι η 22/10/2014. 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται στην Επιτροπή η απόρριψη των παραπάνω ενστάσεων ως εκπρόθεσµων και 
εισηγείται την συνέχιση του ∆ιαγωνισµού.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ της διαδικασίας γιατί δεν έχει δοθεί η εισήγηση για ενηµέρωση επί 
του θέµατος. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την απόρριψη των ενστάσεων µε την παρατήρηση ότι θα 
τοποθετηθεί επί της ουσίας κατά την εξέλιξη του διαγωνισµού.. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας  -  Ανουσάκης Νικόλαος   - Λυκούδης ∆ιονύσιος - 
Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή και Αλυσανδράτος Γεράσιµος .                                                                                                                                                                                                                                                                           
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το άρθρο 17 της  1261/2014  απόφασης του ∆ηµάρχου (όροι διακήρυξης) 
2)  Και την παραπάνω εισήγηση  του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου   :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την απόρριψη των  ενστάσεων : α) την  µε αρίθµ. πρωτ. 49221  ένσταση της εταιρίας Ν. ΣΙΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  
β) την  µε αριθµ. πρωτ.49248   ‘ένσταση της εταιρίας «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε» κατά της διακήρυξης  του εν λόγω 
∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Αναβάθµιση φωτισµού κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για την 
εξοικονόµηση ενέργειας»  , ως εκπρόθεσµων.  
2. Εισηγείται την συνέχιση του ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Αναβάθµιση φωτισµού κοινοχρήστων χώρων 
Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας» προϋπολογισµού µελέτης 70.804,95 € και υπάρχουσα ετήσια 
πίστωση από το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του µέτρου 4.1 του Πράσινου 
Ταµείου ποσό 69.388,85 € µε Φ.Π.Α. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                      Σοφία Γαρµπή  
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         Α∆Α: ΩΥΑ1ΩΕ5-Ψ7Θ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
                                                                                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  44 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  23 η  Οκτωβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   434   / 2014  

 

   ΘΕΜΑ :    Κήρυξη έκπτωτου µισθωτή τµήµατος αιγιαλού . 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   23 η   Οκτωβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη        και ώρα 13 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ     48611/  17-10 -2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
 Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                              
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                             Φλωράτος Θεόδωρος 
3.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                           
4. Λυκούδης ∆ιονύσιος (αποχώρησε µετά την  430/2014 απόφαση) 
5. Λυκούδης Ιωάννης    
6. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                                                                                                                             
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένης  της  

 Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία   εισηγούµενη   το 1o θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Κήρυξη  

έκπτωτου µισθωτή τµήµατος αιγιαλού»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 48002/14-10-2014  

    εισήγηση της   που έχει ως εξής :  

 
   ∆υνάµει διακήρυξης δηµοσίου πλειοδοτικού διαγωνισµού δηµοπρατήθηκε µεταξύ άλλων µία θέση για 
τοποθέτηση κινητής καντίνας στην παραλία Μακρύς Γιαλός στη ∆.Ε. Αργοστολίου. 
              Κατά τη δηµοπρασία που έλαβε χώρα στις 9-7-2014 ανακηρύχθηκε πλειοδότρια η κ. Παναγιώτα Τζίµα 

µε εγγυήτρια την κ. Κωνσταντίνα Στελλάτου. Το επιτευχθέν µίσθωµα διαµορφώθηκε στις 12.050,00  Ευρώ το 

οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 9 της διακήρυξης έπρεπε να καταβληθεί εφάπαξ  εντός 10 ηµερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης των πρακτικών από την Οικονοµική Επιτροπή, βαρυνόµενο µε τέλος 

χαρτοσήµου ποσοστού 3,6% επί αυτού και µε απόδοση ποσοστού 20% υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

               Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως  άνω τασσόµενη  

προθεσµία ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή και πλειοδότης 

ανακηρύσσεται ο επόµενος στη σειρά.  



               Η πλειοδότρια αν και κατ’ επανάληψη κλήθηκε να καταβάλει το µίσθωµα και να υπογράψει το σχετικό 

συµφωνητικό, τόσο προφορικά όσο  

 

και εγγράφως ουδέποτε προσήλθε αρνούµενη πεισµατικά και αδικαιολόγητα.  

               Ενόψει αυτών ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών µε εισήγηση του απευθυνόµενη προς την 

Οικονοµική Επιτροπή ζήτησε, όπως προέβλεπαν οι όροι της διακήρυξης, να κηρυχθεί έκπτωτη η πλειοδότρια και 

να καταπέσει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή ύψους 2.400,00 Ευρώ. 

               Εν τούτοις η Οικονοµική Επιτροπή µε την µε αριθ. 308/2014 απόφαση της κατά πλειοψηφία αποφάσισε 

όπως ταχθεί προθεσµία µέχρι τις 11-8-2014 προκειµένου η πλειοδότρια να καταβάλει το ποσό των 5.000,00  

Ευρώ έναντι της οφειλής της και εντός 10 ηµερών από την ως άνω ηµεροµηνία να καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό. 

Η ανωτέρω απόφαση εστάλη στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος 

όµως δεν πραγµατοποιήθηκε µέσα στην αποκλειστική προθεσµία των 30 ηµερών µε αποτέλεσµα ο Γενικός 

Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε την µε αριθ. πρωτ. 16466/1328/2014 απόφαση του να διαπιστώσει 

την τεκµαιρόµενη νοµιµότητα της, λόγω παρέλευσης της αποκλειστικής υπό του νόµου προθεσµίας για την 

άσκηση του ελέγχου νοµιµότητας. 

               Παρ’  όλα αυτά η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αν και από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

κρίθηκε νόµιµη, στερείται στην πραγµατικότητα νοµιµότητας καθώς µε αυτή έγινε ανεπίτρεπτη τροποποίηση 

ουσιώδους όρου της διακήρυξης. Ειδικότερα η διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική διοικητική 

πράξη  και ως εκ τούτου οι όροι της έχουν  δεσµευτική ισχύ  τόσο για το φορέα που διεξάγει το διαγωνισµό όσο 

και για τους συµµετέχοντες. Συνεπώς παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης είτε κατά τη  διενέργεια του 

διαγωνισµού είτε κατά τη σύναψη της σύµβασης που καταρτίζεται στη συνέχεια είτε κατά την εκτέλεση της, είτε 

κατά τη λήψη σχετικών αποφάσεων καθιστά µη νόµιµη την τηρηθείσα διαδικασία και άκυρες όλες τις σχετικές 

πράξεις.  

  Σε εκτέλεση λοιπόν της ως άνω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής η κ. Τζίµα κατέβαλε στις 11-8-2014 το 

ποσό των 5.000,00  Ευρώ, αρνήθηκε να υπογράψει το συµφωνητικό παραχώρησης και µέχρι σήµερα δεν έχει 

καταβάλει το υπόλοιπο ποσό. Επιπλέον η µη υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης έχει ως συνέπεια την 

ανυπαρξία συµβατικής σχέσης µεταξύ του ∆ήµου και της πλειοδότριας και εποµένως εσφαλµένα κατά την άποψη 

µου το Ταµείο του ∆ήµου εισέπραξε το ποσό των 5.000,00  Ευρώ. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µη 

υπογραφής σύµβασης παραχώρησης επί του χώρου του αιγιαλού καµία αρµοδιότητα επί του χώρου αυτού δεν 

έχει ο ∆ήµος αλλά η διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία του γίνεται από την Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία είναι 

αρµόδια για τη λήψη µέτρων σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης. 

                Ενόψει των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την κήρυξη έκπτωτης από την  

εν λόγω θέση του Μακρύ Γιαλού την κ. Παναγιώτα Τζίµα λόγω του ότι δεν προσήλθε  εντός των νοµίµων  

προθεσµιών  για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. Υπέρ του ∆ήµου Κεφαλονιάς θα καταπέσει ως 

ποινική ρήτρα η εγγυητική επιστολή  ποσού  2.400,00  Ευρώ. 

                Ως προς το ποσό των 5.000,00  Ευρώ τα οποία εισπράχθηκαν από το ∆ήµο χωρίς την ύπαρξη 

συµβατικής σχέσης καλείται η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών να εισηγηθεί σχετικά.  

 

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



Συµπληρώνεται η εισήγηση : να δοθεί εντολή στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου να επανέλθει µε νέα εισήγηση 
αφού  διερευνήσει πως µπορεί ο ∆ήµος να διεκδικήσει το συνολικά οφειλόµενο ποσό υπερασπίζοντας τα 
συµφέροντα του.    
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι έπρεπε να έχουν  τηρηθεί οι όροι της δηµοπρασίας όπως έχουν καθοριστεί 
από τις  σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και όπως έγινε για όλους τους µισθωτές των παραλιών. 
Εποµένως οι σχετικές αποφάσεις έπρεπε να έχουν ληφθεί έγκαιρα και σύµφωνα µε αυτούς τους κανόνες και 
ψηφίζει την πρότασή του. 
Την εισήγηση  όπως συµπληρώθηκε ψηφίζουν : Ανουσάκης Νικόλαος – Λυκούδης Ιωάννης – Λυκούδης 
∆ιονύσιος  –Ηλίας Κουρκουµέλης –Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Γεράσιµος –Νικόλαος Γκισγκίνης 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

 την παραπάνω εισήγηση  Νοµικής   Υπηρεσίας :   

   

                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

1. Κηρύσσει  έκπτωτη  από την  θέση για τοποθέτηση κινητής καντίνας στην παραλία Μακρύς Γιαλός στη ∆.Ε. 

Αργοστολίου την πλειοδότρια κ. Παναγιώτα Τζίµα λόγω του ότι δεν προσήλθε  εντός των νοµίµων  προθεσµιών  για 

την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού.  

2.  Καταπίπτει  ως ποινική ρήτρα η εγγυητική επιστολή  ποσού  2.400,00  Ευρώ της πλειοδότριας κ. Παναγιώτα Τζίµα 

υπέρ του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 

3. ∆ίνει  εντολή στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου να επανέλθει µε νέα εισήγηση αφού  διερευνήσει πως µπορεί ο ∆ήµος 

να διεκδικήσει δικαστικά το συνολικά οφειλόµενο ποσό υπερασπίζοντας τα συµφέροντα του.    

 

  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                  Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Α∆Α: 6 Ο5ΗΩΕ5-Π8Β 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
                                                                                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  44 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  23 η  Οκτωβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    435  / 2014  

 

   ΘΕΜΑ :    Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση απόφασης του Μονοµελούς  
                    Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   23 η   Οκτωβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη        και ώρα 13 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ     48611/  17-10 -2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                              
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                             Φλωράτος Θεόδωρος 
3.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                   
4. Λυκούδης ∆ιονύσιος (αποχώρησε µετά την  430/2014 απόφαση) 
5. Λυκούδης Ιωάννης    
6. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      .                                                                                                      
                               
                                                                                                                              
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 2o θέµα   ηµερήσιας  

διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας.»  έδωσε τον λόγο στην ειδική σύµβουλο του ∆ήµου δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου η οποία  έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 47727/13-10-2014  εισήγηση της  που έχει ως εξής :  

 
             Στις 5-06-2014 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 10-07-2013 

αγωγή της κας  Ευφηµίας ∆ιονυσάτου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία ζητούσε να της καταβάλλουµε 

το χρηµατικό ποσό των 28.238,70 ευρώ ως µισθούς υπερηµερίας, επιδόµατα αδείας και εορτών Χριστουγέννων 

και Πάσχα από την 15-07-2011 µέχρι και την 10-07-2013 και το ποσό αυτό νοµιµότοκα επί  των καθαρών 

ποσών, αφού αφαιρεθούν οι κάθε είδους κρατήσεις, για τους µεν µισθούς υπερηµερίας από τη  δήλη  ηµέρα που 

καθένα από τα παραπάνω κονδύλια κατέστη  απαιτητό και ειδικότερα από την τελευταία ηµέρα του αντιστοίχου 

µήνα ενώ για τα κονδύλια επιδοµάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από την επίδοση της 

αγωγής. 



              Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 90/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας µε την οποία απορρίφθηκε η αγωγή της αντιδίκου ως κατ’ ουσία αβάσιµη δεχόµενη σχετική 

ένσταση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί καταχρηστικής άσκησης της εν λόγω αγωγής από την αντίδικο. 

              Προκειµένου να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες η κα Ευφηµία ∆ιονυσάτου σας παρακαλούµε 

όπως ορίσετε ∆ικαστικό Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας για να επιδώσει νόµιµα την µε αριθµό 

90/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην κα  ∆ιονυσάτου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας  -  Ανουσάκης Νικόλαος   - Λυκούδης ∆ιονύσιος - 
Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή και Αλυσανδράτος Γεράσιµος .       
και αφού έλαβε υπόψη της:                                                                                                                                                                                                                                                                     
Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

 την παραπάνω εισήγηση της  Νοµικής   Υπηρεσίας :   

   

                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Ορίζει την  ∆ικαστική  Επιµελήτρια  του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Μαριάννα Πετράτου να επιδώσει νόµιµα  

την µε αριθµό 90/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην κ. Ευφηµία   ∆ιονυσάτου  

προκειµένου να λάβει γνώση. 

2. Η αµοιβή της παραπάνω δικαστικής  επιµελήτριας  ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 

υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 

 

  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                  Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                         Α∆Α: 7Π80Ε5-ΕΓΡ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 44 ης  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Οκτωβρίου   2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  436 / 2014 
              

ΘΕΜΑ :  Καταγγελία  µίσθωσης ακινήτου και  κατάπτωση εγγυητικής επιστολής 

υπέρ ∆ήµου . 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Οκτωβρίου    του έτους 2014, ηµέρα  Πέµπτη   και ώρα 13.30 
το µεσηµέρι , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  48611/17-10-2014 έγγραφη 
πρόσκληση της  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.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                              
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                       Φλωράτος Θεόδωρος 
3.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                             
4. Λυκούδης ∆ιονύσιος (αποχώρησε µετά την  430/2014 απόφαση) 
5. Λυκούδης Ιωάννης    
6. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Σοφία Γαρµπή.    
                                                                                                    
     
 
Η Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή   ,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 4o  θέµα    ηµερήσιας διάταξης «Καταγγελία  

µίσθωσης ακινήτου και  κατάπτωση εγγυητικής επιστολής» που έχει ως εξής: 

Ο Καπογιαννάτος Χαράλαµπος  του Σπυρογεράσιµου κάτοικος Αργοστολίου, 
µε το ιδιωτικό συµφωνητικό από 31-03-2010/4251, µίσθωσε το κατάστηµα -2- 
που βρίσκεται στην Νέα ∆ηµοτική Αγορά, στην περιοχή των Λυκιαρδοπουλάτων 
Αργοστολίου  έναντι µηνιαίου µισθώµατος 320,00€ συν χαρτόσηµο και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου. 

Με την υπ’αρίθµ 6132/18-2-2014 αίτηση του καταγγέλλει την σύµβαση 
µίσθωσης λόγω οικονοµικών προβληµάτων. 

Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποδεχθεί την καταγγελία της 
µίσθωσης.  

Το συνολικό βεβαιωµένο ποσό οφειλής µέχρι την ηµεροµηνία της αίτησης, 
ανέρχεται στα  27.678,09€ και λόγω της µη τήρησης των όρων καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης µίσθωσης, δεν µπορεί να του επιστραφεί η εγγύηση ύψους 750,00€ 



που είχε καταβάλλει στο ταµείο του ∆ήµου. Στον µισθωτή έχει γίνει δέσµευση 
φορολογικής ενηµερότητας στην ∆ΟΥ Αργοστολίου. 

 Μετά από έλεγχο για την κατάσταση του ακινήτου, το µίσθιο  θα 
παραδοθεί στο ∆ήµο ο οποίος πρέπει να µεριµνήσει για τον επαναχωρισµό του µε 
το υπ` αρίθµ. -3- µίσθιο, που κατέχει ο ίδιος µισθωτής.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 
Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  
και αφού έλαβε υπόψη της : 
    -  το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

   -  την υπ’αρίθµ 6132/18-2-2014 αίτηση του κ. Καπογιαννάτου  
    _Την παραπάνω εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Αποδέχεται την  καταγγελία  µίσθωσης  του καταστήµατος  -2- που βρίσκεται 
στην Νέα ∆ηµοτική Αγορά, στην περιοχή των Λυκιαρδοπουλάτων 
Αργοστολίου  από τον µισθωτή κ. Καπογιαννάτο Χαράλαµπο  του 
Σπυρογεράσιµου κάτοικου Αργοστολίου. 

2. Ορίζει όπως   η  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της µίσθωση του 
ποσού  των 750,00 €  εκπέσει υπέρ του ∆ήµου. 

     3.  Μετά από έλεγχο για την κατάσταση του ακινήτου, το µίσθιο  θα παραδοθεί 
στο ∆ήµο ο οποίος πρέπει να µεριµνήσει για τον επαναχωρισµό του µε το υπ` 
αρίθµ. -3- µίσθιο, που κατέχει ο ίδιος µισθωτής.    

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                               Πιστό αντίγραφο 

                                                Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

                                               Σοφία Γαρµπή  
                                       Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                        Α∆Α: 705ΜΩΕ5-ΟΨ3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 44 ης  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Οκτωβρίου   2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  437 / 2014 
              

ΘΕΜΑ :  Καταγγελία  µίσθωσης ακινήτου και  κατάπτωση εγγυητικής επιστολής 

υπέρ ∆ήµου . 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Οκτωβρίου    του έτους 2014, ηµέρα  Πέµπτη   και ώρα 13.30 
το µεσηµέρι , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  48611/17-10-2014 έγγραφη 
πρόσκληση της  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.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                              
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                        Φλωράτος Θεόδωρος 
3.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                                  
4. Λυκούδης ∆ιονύσιος (αποχώρησε µετά την  430/2014 απόφαση) 
5. Λυκούδης Ιωάννης    
6. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                         
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Σοφία Γαρµπή.     
                                                                                                   
Η Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή   ,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 4o  θέµα    ηµερήσιας διάταξης «Καταγγελία  

µίσθωσης ακινήτου και  κατάπτωση εγγυητικής επιστολής» που έχει ως εξής: 

 
Η Μήλα Μαρία-Αγγελική του Γερασίµου κάτοικος Θηράµωνα, µε το αρχικό 

ιδιωτικό συµφωνητικό από 10-3-1998 και µε το τροποιητικό ιδιωτικό συµφωνητικό 
από 2-1-2008, µίσθωσε το κατάστηµα στην θέση 11 της ∆ηµοτικής Αγοράς 
Αργοστολίου έναντι µηνιαίου µισθώµατος 806,00€. 

Με την υπ’αρίθµ. 45862/30-9-2014 αίτηση καταγγέλλει την σύµβαση 
µίσθωσης λόγω κλεισίµατος επιχείρησης. 

Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποδεχθεί την µονοµερή 
καταγγελία της µίσθωσης. 

Το συνολικό βεβαιωµένο ποσό οφειλής µέχρι και σήµερα ανέρχεται στα 
15.631,32€ και λόγω της µη τήρησης των όρων καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
µίσθωσης, δεν µπορεί να της επιστραφεί η εγγυητική (γραµµάτιο είσπραξης 
99/1998) ποσού 1.369,00€. Στην µισθώτρια έχει γίνει δέσµευση φορολογικής 
ενηµερότητας στην ∆ΟΥ Αργοστολίου. 



 Μετά από έλεγχο για την κατάσταση του ακινήτου το µίσθιο, θα παραδοθεί 
στο ∆ήµο.  
 
 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις 
των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη της : 
    -  το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

   - την υπ’αρίθµ. 45862/30-9-2014 αίτηση της κ. Μήλα  
    _Την παραπάνω εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

                                   ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

3. Αποδέχεται την  µονοµερή καταγγελία  µίσθωσης  του καταστήµατος  στην θέση 
11 της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου της µισθώτριας  κ. Μήλα Μαρίας-
Αγγελικής του Γερασίµου που  κατοικεί στα  Θηράµωνα. 

4. Ορίζει όπως   η  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της µίσθωσης 
(γραµµάτιο είσπραξης ∆ηµοτικού Ταµείου 99/1998 )  ποσού  1.369,00 € 

       εκπέσει υπέρ του ∆ήµου. 

     3.   Μετά από έλεγχο για την κατάσταση του ακινήτου το µίσθιο, να παραδοθεί 
στο ∆ήµο.  

 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                               Πιστό αντίγραφο 

                                                Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

                                               Σοφία Γαρµπή  
                                       Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                        Α∆Α: 6ΥΙΥΩΕ5-ΧΣΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 44 ης  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Οκτωβρίου   2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  438 / 2014 
              

ΘΕΜΑ :  Καταγγελία  µίσθωσης ακινήτου και  κατάπτωση εγγυητικής επιστολής 

υπέρ ∆ήµου . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Οκτωβρίου    του έτους 2014, ηµέρα  Πέµπτη   και ώρα 13.30 
το µεσηµέρι , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  48611/17-10-2014 έγγραφη 
πρόσκληση της  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.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                               
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                       Φλωράτος Θεόδωρος 
3.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                                  
4. Λυκούδης ∆ιονύσιος (αποχώρησε µετά την  430/2014 απόφαση) 
5. Λυκούδης Ιωάννης    
6. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                          
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Σοφία Γαρµπή.    
                                                                                                    
Η Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή   ,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 4o  θέµα    ηµερήσιας διάταξης «Καταγγελία  

µίσθωσης ακινήτου και  κατάπτωση εγγυητικής επιστολής» που έχει ως εξής: 

 

Η Βιντσετζάτου  Σπυριδούλα του  Θεοδώρου κάτοικος  Ζόλων, µε το αρχικό 
ιδιωτικό συµφωνητικό από 12-06-2003/7820, µίσθωσε το κατάστηµα του 
Κοινοτικού Γραφείου Ζόλων έναντι µηνιαίου µισθώµατος 180,00€ συν χαρτόσηµο 
και ΟΓΑ χαρτοσήµου. 

Με την υπ’αρίθµ 45804/30-9-2014 αίτησή της καταγγέλλει µονοµερώς την 
σύµβαση µίσθωσης. 

Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποδεχθεί την καταγγελία της 
µίσθωσης. Το συνολικό βεβαιωµένο ποσό οφειλής µέχρι και σήµερα ανέρχεται στα 
14.597,74 € και λόγω της µη τήρησης των όρων καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
µίσθωσης, καλείστε να αποφασίσετε για την κατάπτωση υπέρ του ∆ήµου της 
εγγύησης ύψους 179,00€ ως ποινικής ρήτρας. Στην µισθώτρια έχει γίνει  
δέσµευση φορολογικής ενηµερότητας στην ∆ΟΥ Αργοστολίου. 



 Μετά από έλεγχο για την κατάσταση του ακινήτου το µίσθιο,  θα 
παραδοθεί στο ∆ήµο.  
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 
Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  
και αφού έλαβε υπόψη της : 
    -  το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

    -  45804/30-9-2014 αίτησή της κ. Βιντσετζάτου 
    _Την παραπάνω εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

                                 ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

5. Αποδέχεται την  καταγγελία  µίσθωσης   καταστήµατος του  Κοινοτικού 
Γραφείου Ζόλων από την µισθώτρια κ. Βιντσετζάτου  Σπυριδούλα του  
Θεοδώρου κάτοικου  Ζόλων. 

6. Ορίζει όπως   η  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της µίσθωσης   
ποσού  179,00 €  εκπέσει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. 

     3.   Μετά από έλεγχο για την κατάσταση του ακινήτου το µίσθιο,  θα παραδοθεί 
στο ∆ήµο.  
 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                               Πιστό αντίγραφο 

                                                Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

                                               Σοφία Γαρµπή  
                                       Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           Α∆Α: 7ΩΧΧΩΕ5-ΕΡ7 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 44 ης  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Οκτωβρίου   2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  439 / 2014 
              

ΘΕΜΑ :  Καταγγελία  µίσθωσης ακινήτου και  κατάπτωση εγγυητικών επιστολών 

υπέρ ∆ήµου . 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Οκτωβρίου    του έτους 2014, ηµέρα  Πέµπτη   και ώρα 13.30 
το µεσηµέρι , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  48611/17-10-2014 έγγραφη 
πρόσκληση της  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.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                              
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                       Φλωράτος Θεόδωρος 
3.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                             
4. Λυκούδης ∆ιονύσιος (αποχώρησε µετά την  430/2014 απόφαση) 
5. Λυκούδης Ιωάννης    
6. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Σοφία Γαρµπή.    
                                                                                                    
 
Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή   ,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 4o  θέµα    ηµερήσιας διάταξης «Καταγγελία  

µίσθωσης ακινήτων και  κατάπτωση εγγυητικών επιστολών »έθεσε υπόψη της Επιτροπής 

την από 6/10/14 εισήγηση του Τµήµατος εσόδων που έχει ως εξής: 

 
 

Ο κ. Κότσορος Σπυρίδων του Παναγή, κάτοικος Κοµποθεκράτων, µε την 
από 2/5/2006 σύµβαση µίσθωσης, µίσθωσε από τον πρώην ∆ήµο Αργοστολίου, το 
κείµενο στη θέση «Καρύδη – Κοτσαρέικα» περιοχής Κρανιάς, αγροτεµάχιο, για το 
χρονικό διάστηµα από 1/5/2006 έως 30/4/2012, το οποίο χρησιµοποιούσε για 
βόσκηση των κοπαδιών του.  

Το µίσθωµα είχε ορισθεί στο ποσό των 101,00€ ευρώ και 
αναπροσαρµοζόταν κατά 5% ετησίως. Με την υπ` αρίθµ. 48443/4-10-2013 αίτησή 
του, καταγγέλλει τη σύµβαση µίσθωσης, γιατί όπως αναφέρει, σταµάτησε να κάνει 
χρήση του κτήµατος αυτού από την εγκατάσταση  κυνοτροφείου,  γεγονός που 
δηµιούργησε πολλά προβλήµατα µεταξύ του ιδίου και του Συλλόγου Ζωόφιλων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς «Ντορίς».  



Ο Σύλλογος σύµφωνα µε το υπ` αρίθµ 59984/10-12-2013 έγγραφό του 
προς την ∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, Τµήµα Αγροτικής & 
Κτηνοτροφικής Παραγωγής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ισχυρίζεται µεταξύ άλλων ότι 
ο µισθωτής συνέχισε να χρησιµοποιεί το µίσθιο και µετά την εγκατάστασή τους, 
αφού όπως αναφέρει, είχε συµφωνηθεί και από τον ίδιο η παραχώρηση εδαφίου 5 
στρεµµάτων περίπου προκειµένου να προχωρήσει η δηµιουργία του πρόχειρου 
καταφυγίου. Σήµερα, µετά από υπηρεσιακό έγγραφο στις 2/10/2014 του Τµήµατος 
Εσόδων & Περιουσίας, διενεργήθηκε αυτοψία από το αρµόδιο τµήµα όπου δεν 
διαπιστώθηκε η χρήση του παραπάνω µισθίου ως βοσκότοπο. 

Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποδεχθεί την καταγγελία της 
µίσθωσης. Το συνολικό βεβαιωµένο ποσό οφειλής µέχρι και την 31η/12/2013, 
ανέρχεται στα  4.748,65€ (µε προσαυξήσεις 867,57€) και λόγω της µη τήρησης 
των όρων καλής εκτέλεσης της σύµβασης µίσθωσης, δεν µπορεί να του επιστραφεί 
η εγγύηση ύψους 202,00€ που είχε καταβάλλει στο ταµείο του ∆ήµου.   

Στον µισθωτή έχει γίνει δέσµευση φορολογικής ενηµερότητας στην ∆ΟΥ 
Αργοστολίου. 
 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις 
των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη της : 
    -  το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

    - την υπ` αρίθµ. 48443/4-10-2013 αίτησή του κ. Κότσορου  
    _Την παραπάνω εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

                                        ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

7. Αποδέχεται την  καταγγελία  µίσθωσης του ακινήτου του ∆ήµου (αγροτεµάχιο  
κείµενο στη θέση «Καρύδη – Κοτσαρέικα» περιοχής Κρανιάς )  για βόσκηση 
των κοπαδιών από  τον µισθωτή κ. Κότσορο Σπυρίδωνα του Παναγή, 
κάτοικου Κοµποθεκράτων. 

 
 

8. Ορίζει όπως   η  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της µίσθωσης 
ποσού 202,00  €  εκπέσει υπέρ του ∆ήµου. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                               Πιστό αντίγραφο 

                                                Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

                                               Σοφία Γαρµπή  
                                       Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        Α∆Α: 65ΟΦΩΕ5-ΦΟ6 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  44ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  23 η   Οκτωβρίου 2014 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς.. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    440 / 2014 
 
 
        ΘΕΜΑ : Ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής για την  απόδοση στους δικ/χους 
αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευών  λόγω φυσικών καταστροφών. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  23  η   Οκτωβρίου   του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 13:30 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 48611/17-10-2014 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                              
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                             Φλωράτος Θεόδωρος 
3.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                                  
4. Λυκούδης ∆ιονύσιος (αποχώρησε µετά την  430/2014 απόφαση) 
5. Λυκούδης Ιωάννης    
6. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
 
Η   Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή ,   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,εισηγούµενη  το  6 ο θέµα     ηµερήσιας 

διάταξης «Ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής για την  απόδοση στους δικ/χους αποκατάστασης 

ζηµιών οικοσκευών  λόγω φυσικών καταστροφών.»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθµ. πρωτ.49013/ 

22-10-2014 εισήγηση του προϊστάµενου  του τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη , θεωρηµένο από τον 

Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής ΥΠαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, κ. Παπαναστασάτου Αλεξάνδρας 
για την αποζηµίωση αποκατάστασης των ζηµιών που προκάλεσαν οι σεισµοί στις οικοσκευές περιόδου 
Ιανουάριο- Φεβρουάριο 2014. » 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 

594.283,50 € στην υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς κ.  Παπαναστασάτου Αλεξάνδρα για την αποζηµίωση 

αποκατάστασης των ζηµιών που προκάλεσαν οι σεισµοί στις οικοσκευές περιόδου Ιανουάριο- Φεβρουάριο 

2014.  

 
 
 
ΠΟΣΟ                                           ΤΙΤΛΟΣ                                                                          Κ.Α. 
594.283,50 € ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ           ] 00.6739.04 
 (1532/2014 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ) 
                                                                                                        



 
Στην συνέχεια η 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.» 

Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση για την έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής ως ακολούθως : 

1.  Την Έγκριση  για την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. 

Παπαναστασάτου Αλεξάνδρα για την αποζηµίωση αποκατάστασης των ζηµιών που προκάλεσαν οι σεισµοί στις 

οικοσκευές περιόδου Ιανουάριο- Φεβρουάριο 2014. από τον Κ.Α 00.6739.04  . 



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

τις  υπ αρίθ.  1532/22-10-2014 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης. 

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                              ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 594.283,50  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  00.6739.04  µε 

τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευών λόγω φυσικών καταστροφών.». 

2.  Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ κ. Παπαναστασάτου 

Αλεξάνδρας για την αποζηµίωση αποκατάστασης των ζηµιών που προκάλεσαν οι σεισµοί στις οικοσκευές 

περιόδου Ιανουάριο- Φεβρουάριο 2014.  

3. Η απόδοση λογαριασµού του   παραπάνω Εντάλµατος Προπληρωµής  θα γίνει έως την   31/12/2014. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                       Σοφία Γαρµπή  
                                                               Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 

 
 
 


