
                                                                                                                   Α∆Α: 7Ζ60ΩΕ5-ΟΤΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
                                                                                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  47 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  24η  Νοεµβρίου  2014   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      462  / 2014  

 

   ΘΕΜΑ :    «Ορισµός δικαστικών  επιµελητών για την επίδοση δικογράφων.»   
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Νοεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  ∆ευτέρα        και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ     53343/  19-11 -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.   Φλωράτος Θεόδωρος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                               
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                   
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος  (απών από την 505/2014 έως 507/2014)   
6.  Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      
7. Λυκούδης Ιωάννης    ( απών  στην 466/2014 ) 
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                      
 Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  1 o θέµα  εκτός  

 ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικών  επιµελητών  για την επίδοση  δικογράφων »  

 έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ.  Νίκη Χριστοφοράτου  η οποία  έθεσε  

υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.   53444/ 19 -11-2014  εισήγηση της  που έχει ως εξής :  

 

 Την 16.10.2014 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 11.06.2014 

κλήση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (αριθ. κατ. : 75/2014) µε την οποία επανήλθε για συζήτηση η από 11.03.2014 και 

µε αριθµό κατάθεσης 32/12.03.2014 αίτηση αναστολής του ∆ήµου Κεφαλλο-νιάς κατά των : 1. Αγγελικής 

Κοτροκόη του Ιωάννη, κατοίκου Χιονάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων νοµού Κεφαλληνίας, 2. 

Πολυξένης Τσιµάρα του ∆ηµητρίου, κατοίκου Σκάλας ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων νοµού 

Κεφαλληνίας, 3. Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την 

επωνυµία «Alpha Bank A.E.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, 4. Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, 

Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» όπως νόµιµα 

εκπροσωπείται και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάµει του από 27.02.2014  

κατασχετηρίου εγγράφου, µε κατάσχεση εις χείρας τρίτου. 



 Επί της ως άνω αίτησης αναστολής εκδόθηκε η µε αριθµό 149/2014 απόφαση του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής µας και ανεστάλη η διαδικασία της 

αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος µας µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της µε 

αριθµό 23/2014 ανακοπής µας. 

 Προκειµένου δε, οι αντίδικοι να λάβουν γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες θα πρέπει να επιδοθεί η µε 

αριθµό 149/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.  

 Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή σας να ορίσει : α) δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας για την επίδοση της µε αριθµό 149/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλλη-νίας 

στην κα. Αγγελική Κοτροκόη και στην κα. Πολυξένη Τσιµάρα και β) δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου 

Αθηνών για την επίδοση της µε αριθµό 149/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στην Alpha Bank A.E. 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Επειδή η  πολιτική των προηγούµενων ∆ήµων αλλά και της 
παρούσας ∆ηµοτικής Αρχής   µε πρόφαση το τυπικό της υπόθεσης  είναι να  εξαντλεί όλα τα ένδικα µέσα ενάντια των 
εργαζοµένων καταψηφίζει των ορισµό των δικαστικών επιµελητών. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει  ότι επί του θέµατος δηλαδή για τον ορισµό των δικαστικών επιµελητών δηλώνει 
ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας   - Λυκούδης ∆ιονύσιος   - Σοφία Γαρµπή – Λυκούδης Ιωάννης - 
Αλυσανδράτος Γεράσιµος και Φλωράτος Θεόδωρος.       

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.  Αριστέα Βικάτου  να επιδώσει νόµιµα  

 την µε αριθµό 149/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην κα. Αγγελική Κοτροκόη και στην κα. 

Πολυξένη Τσιµάρα 

2. Ορίζει τον δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεράσιµο ∆ενδρινό για την επίδοση της µε αριθµό 149/2014 

απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στην Alpha Bank A.E. 

2. Η αµοιβή των  παραπάνω δικαστικών   επιµελήτών   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. 
 
 
 
 



 

                                                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Α∆Α: ΩΣΛΒΩΕ5-Β∆Π     
                                                                                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  47 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  24η  Νοεµβρίου  2014   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     463   / 2014  

 

   ΘΕΜΑ :    «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας»   
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Νοεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  ∆ευτέρα        και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ     53343/  19-11 -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.   Φλωράτος Θεόδωρος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                          
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                   
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος  (απών από την 505/2014 έως 507/2014)   
6.  Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      
7. Λυκούδης Ιωάννης    ( απών  στην 466/2014 ) 
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                      
 Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 2 o θέµα  εκτός  

 ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας »  

 έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ.  Νίκη Χριστοφοράτου  η οποία  έθεσε  

υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.   53784/ 21 -11-2014  εισήγηση της  που έχει ως εξής :  

Στις 5 Ιουλίου 2013 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η από 10-12-2012 αίτηση αναστολής 

των Θεοχάρη και Κωνσταντίνου Κουνάδη κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και του Υπουργού ΠΕΚΑ για την 

ακύρωση της µε αριθ. πρωτ. 3886/20-11-2012 απόφασης της ∆ιευθύντριας της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς, µε την οποία κατόπιν της µε αριθ. 232/Α/2010 έκθεσης ελέγχου του Σώµατος Ελεγκτών–

Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και σε εφαρµογή έγγραφης εντολής του ∆ηµάρχου ανακλήθηκε η µε αριθ. 

499/2001 οικοδοµική άδεια και οι αναθεωρήσεις αυτής και θεωρήθηκε ως ουδέποτε εκδοθείσα. Υπέρ του κύρους 

της ανωτέρω πράξης άσκησε παρέµβαση η κ. Ελένη Αυγουστινιάτου. Η ως άνω αίτηση µε την µε αριθ. 793/2013 

απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών απορρίφθηκε. Εν συνεχεία οι κ. Θεοχάρης και Κων/νος Κουνάδης 



άσκησαν την από 20-12-2013 έφεση τους απευθυνόµενη ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την οποία 

ζητούσαν την εξαφάνιση της ανωτέρω απόφασης και χρόνος συζήτησης αυτής ορίστηκε η 10 ∆εκεµβρίου 2014. 

 Ωστόσο η υπογράφουσα την παρούσα εισήγηση επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρος κατά 

την ανωτέρω δικάσιµο αδυνατώ να εκπροσωπήσω το ∆ήµο ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας καθώς 

πρέπει να εµφανιστώ στις 9-12-2014 ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και στις 11-12-2014 

ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας παράλληλα µε πλήθος άλλων επαγγελµατικών και 

υπηρεσιακών υποχρεώσεων που αφορούν το ∆ήµο. 

Ως εκ τούτο παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικηγόρο Αθηνών προκειµένου κατά την ανωτέρω 

δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή αυτής να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς ενώπιον του 

Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της έφεσης Θεοχάρη και Κωνσταντίνου Κουνάδη. 

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

         Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ΛΕΥΚΟ. 
         Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας   - Λυκούδης ∆ιονύσιος   - Σοφία Γαρµπή – Ιωάννης 
Λυκούδης – Φλωράτος Θεόδωρος –Ανδρέας Ζαπάντης 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. Επειδή η επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρος κατά την ανωτέρω δικάσιµο αδυνατεί  να εκπροσωπήσςι  το ∆ήµο 

ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας καθώς πρέπει να εµφανιστεί  στις 9-12-2014 ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας και στις 11-12-2014 ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας λόγω   πλήθους άλλων επαγγελµατικών 

και υπηρεσιακών υποχρεώσεων που αφορούν το ∆ήµο  , ορίζει την δικηγορική εταιρεία Αθηνών «Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. 

Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» τπροκειµένου κατά την ανωτέρω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή αυτής να 

εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της έφεσης των κ. κ. Θεοχάρη 

και Κωνσταντίνου Κουνάδη. 

2. Η αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού γραφείου  καθορίζεται σύµφωνα µε  τον Ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας 

∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

  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: 78Ζ3ΩΕ5-Χ6Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
                                                                                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  47 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  24η  Νοεµβρίου  2014   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    464    / 2014  

 

   ΘΕΜΑ : «Ορισµός δικηγόρου για την άσκηση του ένδικού µέσου της έφεσης και παράστασης στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας»   

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Νοεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  ∆ευτέρα        και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ     53343/  19-11 -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.   Φλωράτος Θεόδωρος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                          
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                   
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος  (απών από την 505/2014 έως 507/2014)   
6.  Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      
7. Λυκούδης Ιωάννης    ( απών  στην 466/2014 ) 
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                      
 
  Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 3 o θέµα  εκτός  

 ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για την άσκηση του ένδικού µέσου της έφεσης και παράστασης στο 

 Συµβούλιο της Επικρατείας»  έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ.  Νίκη 

Χριστοφοράτου  η οποία  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.   53675 /20 -11-2014  εισήγηση της  που έχει ως εξής 

:  

 Στις 27-11-2014 εκδικάζεται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµήµα Γ, επταµελής σύνθεση)  

η από 20-1-2012 και µε αριθµό κατάθεσης Ε 1771/2012 έφεση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά των ∆ήµητρας 

Μπαρζούκα και Ερασµίας Ραυτοπούλου και  κατά της µε αριθ. 309/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Πατρών. 

 Ήδη µε την µε αριθ. 210/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έχει αποφασισθεί η άσκηση του 

ως άνω ενδίκου µέσου. 

 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης από το 

δικηγόρο κ. Μιχαήλ Μοσχονά, ο οποίος χειριζόταν αρχικά την υπόθεση αυτή για λογαριασµό του πρώην ∆ήµου 



Ερίσου. Επίσης να ορίσετε τον ανωτέρω δικηγόρο προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Συµβουλίου της 

Επικρατείας κατά τη δικάσιµο της 27-11-2014 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή  δικάσιµο προκειµένου να 

υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε πρόσφορο µέσο.  

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

         Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Επειδή η  πολιτική των προηγούµενων ∆ήµων αλλά και της 
παρούσας ∆ηµοτικής Αρχής   µε πρόφαση το τυπικό της υπόθεσης  είναι να  εξαντλεί όλα τα ένδικα µέσα ενάντια των 
εργαζοµένων καταψηφίζει την εισήγηση. 
         Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
         Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας   - Λυκούδης ∆ιονύσιος   - Σοφία Γαρµπή – Ιωάννης 
Λυκούδης και Αλυσανδράτος Γεράσιµος και Θεόδωρος Φλωράτος  .       

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. Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου µέσου της από 20-1-2012 και µε αριθµό κατάθεσης Ε 1771/2012 έφεσης του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς κατά των ∆ήµητρας Μπαρζούκα και Ερασµίας Ραυτοπούλου και  κατά της µε αριθ. 309/2011 απόφασης του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, από το δικηγόρο κ. Μιχαήλ Μοσχονά. 

2. Ορίζει  τον  δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Μιχαήλ  Μοσχονά προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας 

κατά τη δικάσιµο της 27-11-2014 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή  δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του 

∆ήµου µε κάθε πρόσφορο µέσο.  

3. 2. Η αµοιβή του παραπάνω δικηγόρου   καθορίζεται σύµφωνα µε  τον Ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας 

∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 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: ΩΦΝΚΩΕ5-ΤΛ6 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  47 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  24 η  Νοεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  465   / 2014  

 

 ΘΕΜΑ :  « Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών»   
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  24 η   Νοεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  ∆ευτέρα       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   53343   / 19-11 -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.   Φλωράτος Θεόδωρος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                          
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                   
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος  (απών από την 505/2014 έως 507/2014)   
6.  Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      
7. Λυκούδης Ιωάννης    ( απών  στην 466/2014 ) 
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  6o θέµα    

 ηµερήσιας  διάταξης: « ορισµός  δικηγόρου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών»  έθεσε υπόψη της 

 Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 53679 /20-11-2014 έγγραφό της  Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει ως εξής: 

Στις 14.11.2014 επρόκειτο να συζητηθούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών οι κάτωθι αγωγές : 

1) Η µε αριθµό 148/2010 αγωγή της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ανώνυµος Βιοµηχανική – 

Τεχνοεµπορική – Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρία» µε τον διακριτικό τίτλο «Ι.Μαρούλης Α.Ε.» όπως 

νόµιµα εκπροσωπείται κατά του πρώην ∆ήµου Ελειού – Πρόννων καθολικός διάδοχος του οποίου είναι 

ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς και για ποσό 6.925,90 ευρώ (Τµήµα Γ’, πινάκιο 65, ώρα 12.00), 

2) Η µε αριθµό 150/2010 αγωγή της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ανώνυµος Βιοµηχανική – 

Τεχνοεµπορική – Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρία» µε τον διακριτικό τίτλο «Ι.Μαρούλης Α.Ε.» όπως 

νόµιµα εκπροσωπείται κατά του πρώην ∆ήµου Σάµης καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος 

Κεφαλλονιάς και για ποσό 6.900 ευρώ (Τµήµα Γ’, πινάκιο 64, ώρα 12.00), 

3) Η µε αριθµό 165/2010 αγωγή της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ανώνυµος Βιοµηχανική – 

Τεχνοεµπορική – Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρία» µε τον διακριτικό τίτλο «Ι.Μαρούλης Α.Ε.» όπως 

νόµιµα εκπροσωπείται κατά του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο 

∆ήµος Κεφαλλονιάς και για ποσό 60.794,04 ευρώ (Τµήµα Γ’, πινάκιο 63, ώρα 12.00) και 



4) Η µε αριθµό 147/2010 αγωγή της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ανώνυµος Βιοµηχανική – 

Τεχνοεµπορική – Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρία» µε τον διακριτικό τίτλο «Ι.Μαρούλης Α.Ε.» όπως 

νόµιµα εκπροσωπείται κατά του πρώην ∆ήµου Ελειού - Πρόννων καθολικός διάδοχος του οποίου είναι 

ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς και για ποσό 6.925,90 ευρώ (Τµήµα Γ’, πινάκιο 66, ώρα 12.00). 

Επειδή για τις δύο πρώτες εκ των ανωτέρω υποθέσεων δεν κατέστη δυνατό να αποσταλεί εµπρόθεσµα στο 

∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών ο εκ του νόµου προβλεπόµενος διοικητικός φάκελος µε τις απόψεις της αρµόδιας 

υπηρεσίας, προκειµένου και για την ορθή εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κρίθηκε σκόπιµη η αναβολή 

των υποθέσεων.   

Επειδή δε η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου δεν ήταν δυνατόν να µεταβεί στην Πάτρα κατά την 

ανωτέρω δικάσιµο, µε την µε αριθµό 52204/2014 απόφαση του ∆ηµάρχου δόθηκε η εντολή και πληρεξουσιότητα 

στον δικηγόρο Πατρών κ. ∆ηµήτρη Γιαννακό όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 14ης Νοεµβρίου 2014 

ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφε-τείου Πατρών και εκπροσωπώντας τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς να αιτηθεί την αναβολή 

των ως άνω υποθέσεων. 

Επειδή η Επιτροπή σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιε) του ν.3852/2010 είναι αρµόδια για τον 

ορισµό δικηγόρου. 

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείται η Επιτροπή Σας να εγκρίνει την παράσταση του δικηγόρου Πατρών κ. 

∆ηµητρίου Γιαννακού σύµφωνα µε την µε αριθµό 52204/2014 απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς κατά την 

δικάσιµο της 14ης Νοεµβρίου 2014 ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την  1365/12-11-2014 απόφαση ∆ηµάρχου για το συγκεκριµένο θέµα . 

          Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν υπάρχει πλήρης ενηµέρωση για το εν λόγω θέµα. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Λυκούδης Ιωάννης -   Λυκούδης ∆ιονύσιος   
-Ζαπάντης Ανδρέας – Θεόδωρος Φλωράτος  - Σοφία Γαρµπή και Ηλίας Κουρκουµέλης.                                                                                                                            
Και αφού έλαβε υπόψη : 

• την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010  

• την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 

• την 1365 / 12-11-2014 απόφαση   ∆ηµάρχου. 

• Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
               την παραπάνω εισήγηση  της Πρόέδρου  :   
   

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Εγκρίνει ως έχει την µε την µε αριθµό 52204/2014  - 1365/2014 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου και αναλυτικά: 

 

 ∆ίδει την  εντολή και πληρεξουσιότητα στον ∆ικηγόρο Πατρών κ. ∆ηµήτριο Γιαννακό όπως 

παραστεί κατά την δικάσιµο της 14ης Νοεµβρίου 2014 ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών  

και εκπροσωπώντας τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς να αιτηθεί την αναβολή της συζήτησης των κατωτέρω 

αναφερόµενων υποθέσεων : 

1) Της µε αριθµό 148/2010 αγωγής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ανώνυµος 

Βιοµηχανική – Τεχνοεµπορική – Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρία» µε τον διακριτικό τίτλο 

«Ι.Μαρούλης Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται  κατά του πρώην ∆ήµου Ελειού – Πρόννων 



καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς (Τµήµα Γ’, πινάκιο 65, ώρα 

12.00), 

2) Της µε αριθµό 150/2010 αγωγής της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Ανώνυµος 

Βιοµηχανική – Τεχνοεµπορική – Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρία» µε τον διακριτικό τίτλο 

«Ι.Μαρούλης Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται  κατά του πρώην ∆ήµου Σάµης καθολικός 

διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς (Τµήµα Γ΄, πινάκιο 64, ώρα 12.00), 

3) Της µε αριθµό 165/2010 αγωγής της ανώνυµης εταιρίας «Ανώνυµος Βιοµηχανική – 

Τεχνοεµπορική – Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρία» µε τον διακριτικό τίτλο «Ι.Μαρούλης 

Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται  κατά του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου καθολικός διάδοχος 

του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς (Τµήµα Γ’ πινάκιο 63, ώρα 12.00) και 

4) Της µε αριθµό 147/2010 αγωγής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ανώνυµος 

Βιοµηχανική – Τεχνοεµπορική – Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρία» µε τον διακριτικό τίτλο 

«Ι.Μαρούλης Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται  κατά του πρώην ∆ήµου Ελειού – Πρόννων 

καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς (Τµήµα Γ΄, πινάκιο 66, ώρα 

12.00). 

 

Β . Η αµοιβή του παραπάνω δικηγόρου   καθορίζεται σύµφωνα µε  τον Ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος 

Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

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: Β3ΦΟΩΕ5-Ν63 
                                                                                                                                                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  47 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  24 η  Νοεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     466   / 2014  

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  24 η   Νοεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα   ∆ευτέρα        και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   53343 / 19 -11 -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.   Φλωράτος Θεόδωρος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                          
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                   
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος  (απών από την 505/2014 έως 507/2014)   
6.  Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      
7. Λυκούδης Ιωάννης    ( απών  στην 466/2014 ) 
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                       
  Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  1 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014.» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2014  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1611 04/11/2014 2.460,00 
Εργασίες κατασκευής και επισκευής 
λιθοδοµών 30.6262.05 4.725,90 

1613 04/11/2014 4.895,40 
Εργασίες κατασκευής και επισκευής 
λιθοδοµών 30.6262.05 4.725,90 

1617 04/11/2014 4.971,95 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 35.6662 6.969,90 

1653 07/11/2014 1.050,00 

Αµοιβές µηχανικών για την διενέργεια 
αυτοψίας λόγω της ανάγκης 
επικαιροποίησης της µελέτης του Ναυτικού - 
Αλιευτικού Μουσείου Φάρσων Κεφαλλονιάς  30.6117.01 0,00 

1655 11/11/2014 230,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ 10.6661 7.600,08 

1657 11/11/2014 57,50 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 
παγία Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ.   00.6111 5.928,60 

1658 11/11/2014 663,94 

Εργασίες Επισκευής & συντήρησης 
∆ηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων  
Παγία Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 10.6261.01 9.382,56 

1659 11/11/2014 2.506,94 

Εργασίες Επισκευής & συντήρησης 
δηµοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων 
Παγία Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 10.6261.02 7.493,06 

1660 11/11/2014 147,60 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων Παγία Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ.  10.6264 4.784,05 

1661 11/11/2014 148,50 
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ.)  Παγία 
Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 10.6323 1.639,50 

1662 11/11/2014 70,00 
Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ. Παγία 
Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 10.6611 345,75 

1663 11/11/2014 296,00 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων, Παγία Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 10.6613 23.928,18 

1664 11/11/2014 338,04 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, 
Παγία Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 10.6661 7.262,04 

1665 11/11/2014 690,47 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων, Παγία Προέδρων Τ.Κ. και 
∆.Κ. 10.6662 13.657,58 

1666 11/11/2014 150,60 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού, 
Παγία Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 20.6265 1.849,40 

1667 11/11/2014 2.153,33 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων, Παγία 
Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ.  20.6641 13.734,12 

1668 11/11/2014 557,57 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης, Παγία 
Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ.  20.6682.01 2.682,55 

1669 11/11/2014 337,94 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  
υλικού   
 
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , Παγία Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 20.6682.02 35.651,50 

1670 11/11/2014 1.686,73 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, Παγία 
Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 20.6682.03 259,71 



1671 11/11/2014 190,57 

Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιµου χλοοτάπητα, Παγία Προέδρων Τ.Κ. 
και ∆.Κ.  20.6692 1.809,43 

1672 11/11/2014 609,65 
Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία, Παγία 
Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 20.6699 9.199,56 

1673 11/11/2014 5.354,68 
Εργασίες ∆ιαµόρφωσης Αγροτικών ∆ρόµων, 
Παγία Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 30.6262.03 18.645,32 

1674 11/11/2014 7.401,67 
Εργασίες ∆ιαµόρφωσης ∆ηµοτικών 
δρόµων,Παγία Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 30.6262.09 16.598,33 

1675 11/11/2014 462,97 

Προµήθεια πινακίδων (πληροφοριακές, 
οδοσήµανσης, τροχαίαςκλπ),Παγία 
Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 30.7135.09 11.136,48 

1676 11/11/2014 199,26 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων, Παγία Προέδρων Τ.Κ. και 
∆.Κ. 35.6233 7.800,74 

1677 11/11/2014 12.335,13 
Προµήθεια λοιπού υλικού, Παγία Προέδρων 
Τ.Κ. και ∆.Κ. 35.6654 2.304,82 

1678 11/11/2014 5.382,17 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 35.6662 1.587,73 

1679 11/11/2014 2.441,85 
Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία), Παγία 
Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 35.6699 6.343,17 

1680 11/11/2014 369,00 
Συντήρηση παιδικών χαρών ΣΑΤΑ , Παγία 
Προέδρων Τ.Κ. και ∆.Κ. 35.7332.01 22.731,00 

1681 11/11/2014 209,10 

Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου, Παγία 
Προέδρου Τ.Κ. 70.6279.14 9.790,90 

1682 11/11/2014 9.766,23 
Εργασίες καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων, 
Παγία Προέδρων Τ.Κ. και  ∆.Κ. 35.6262.01 14.233,77 

1716 11/11/2014 118,08 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1307/2014 ΑΠΟΦ. 
∆ΗΜΑΡΧΟΥ 10.6463 5.046,41 

1717 11/11/2014 102,09 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1307/2014 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 10.6463 5.068,49 

1721 13/11/2014 2.407,77 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661 4.854,27 

1722 14/11/2014 8,12 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  
(ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΩΝΗ 10.6661 4.846,15 

1723 14/11/2014 49,20 

Προµήθεια πινακίδων (πληροφοριακές, 
οδοσήµανσης, τροχαίαςκλπ)   (ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΩΝΗ) 30.7135.09 11.087,28 

1724 14/11/2014 229,02 

Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  ( 
ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ) 00.6221.00 0,00 

1725 14/11/2014 13,51 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 
(ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10.6661 4.690,59 

1726 14/11/2014 12,30 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 
(ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10.6661 4.690,59 

1727 14/11/2014 14,12 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων( 
ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6661 4.690,59 

1728 14/11/2014 12,30 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ( 
ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6661 4.690,59 

1729 14/11/2014 108,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ( 
ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6661 4.561,69 

1730 14/11/2014 19,68 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ( 
ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6661 4.690,59 

1731 14/11/2014 112,50 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ( 
ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 00.6111 5.816,10 



1732 14/11/2014 133,06 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6613 23.795,12 

1733 14/11/2014 861,00 
Προµήθεια πινακίδων (πληροφοριακές, 
οδοσήµανσης, τροχαίαςκλπ) 30.7135.09 8.045,49 

1734 14/11/2014 295,05 
Προµήθεια πινακίδων (πληροφοριακές, 
οδοσήµανσης, τροχαίαςκλπ) 30.7135.09 7.889,43 

1735 14/11/2014 2.340,00 
Λοιπά έξοδα τρίτων (Αµοιβή κτηνιάτρου  για 
στείρωση αδέσποτων   σκύλων ) 70.6162.09 320,00 

1736 14/11/2014 2.340,00 
Λοιπά έξοδα τρίτων (Αµοιβή κτηνιάτρου  για 
στείρωση αδέσποτων   σκύλων ) 70.6162.09 320,00 

1737 14/11/2014 4.997,45 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  
υλικού   
 
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) 20.6682.02 25.699,61 

1738 14/11/2014 4.954,44 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  
υλικού   
 
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) 20.6682.02 25.699,61 

1739 14/11/2014 2.041,80 
Προµήθεια πινακίδων (πληροφοριακές, 
οδοσήµανσης, τροχαίαςκλπ) 30.7135.09 8.045,49 

1740 14/11/2014 4.428,00 
Προµήθεια τουαλετών για τα σχολεία Σάµης 
και Παλικής 15.7135.02 144,00 

1741 14/11/2014 570,00 
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιµου χλοοτάπητα 20.6692 1.239,43 

1742 14/11/2014 104,55 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661 4.586,04 

1743 14/11/2014 572,50 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20.6264 3.427,50 

1744 14/11/2014 337,67 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35.6699 5.423,86 
1745 14/11/2014 492,00 Μεταφορές εν γένει 20.6414 3.172,40 
1746 14/11/2014 386,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35.6699 5.423,86 
1747 14/11/2014 55,64 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35.6699 5.423,86 

1748 14/11/2014 467,00 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 10.6613 22.830,15 

1749 14/11/2014 212,97 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 10.6613 23.074,65 

1750 14/11/2014 140,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35.6699 5.423,86 

1751 14/11/2014 24.000,00 

Εργασίες  καθαρισµού ρεµάτων - οχετών-
αποκατάστασης χώρων  εναπόθεσης 
σκουπιδιών  ( Πολιτική προστασία )  70.6279.10 0,00 

1752 14/11/2014 8.548,00 

Προµήθεια εξοπλισµού παραλίας  Πλατύ 
Γιαλού  ( Ξαπλώστρες , Οµπρέλες ,λοιπός  
εξοπλισµός )  70.7135.15 5.566,40 

1753 14/11/2014 4.305,00 
Εργασίες αποκατάστασης αγαλµάτων-
µνηµείων ∆.Ε. Παλικής 35.7336.01 695,00 

1754 14/11/2014 6.211,50 

∆ΙΑΛΟΓΗ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΩΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΕΞ 
ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ 70.7425.34 1.457,55 



1755 14/11/2014 285,00 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 10.6613 23.132,46 

1756 17/11/2014 28,29 

Αµοιβές δικαστικών 
επιµελητών[ΑΙΜ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,ορισθείσα 
µε την αριθµ.457/2014 αποφ.Οικ.Επιτροπής] 00.6116 2.207,84 

1757 17/11/2014 492,00 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 
2013 10.6463 4.554,41 

1758 17/11/2014 1.500,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 35.6654 804,82 

1759 17/11/2014 24.560,21 

Εργασίες επισκευής και συντήρησης 
συστήµατος κεντρικής θέρµανσης Λυκείου-
Γυµνασίου Σάµης ΣΑΤΑ 15.6261.03 0,00 

1760 17/11/2014 28,29 

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 00.6116 2.179,55 

1761 17/11/2014 1.988,00 Προµήθεια λοιπού υλικού  20.6654.00 4.013,66 

1762 17/11/2014 10.455,00 

∆απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας 
(άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)αριθµ. 
46721/2014 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 00.6493 0,00 

1763 17/11/2014 2.550,00 

Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών  
εφαρµογής 
προγράµµατοςπροστασίαςαδέσποτων 
σκύλων[ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ1/9 ΕΩΣ 14/11/2014] 70.6162.22 2.100,00 

1764 17/11/2014 2.484,97 
Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (κουρτίνες, 
περσίδες κλπ) 10.7135.05 6.217,40 

1765 17/11/2014 2.100,00 

Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών  
εφαρµογής 
προγράµµατοςπροστασίαςαδέσποτων 
σκύλων[ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 
15/11/2014 ΕΩΣ 31/12/2014] 70.6162.22 0,00 

1766 17/11/2014 150,00 

Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης-ΠΑΓΙΑΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ[ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆Ε 
ΠΥΛΑΡΟΥ],ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ:12/2014 20.6682.01 2.532,55 

1767 17/11/2014 72,00 

ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ[ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆Ε 
ΠΥΛΑΡΟΥ],ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ:12/2014 00.6221.00 0,00 

1768 17/11/2014 98,40 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)- 
ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ[ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆Ε 
ΠΥΛΑΡΟΥ],ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ:12/2014 20.6262 860,01 

1769 17/11/2014 79,59 

Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου- ΠΑΓΙΑΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ[ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆Ε 
ΠΥΛΑΡΟΥ],ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ:12/2014 10.6614 4.920,41 

1770 17/11/2014 71.966,84 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ 
ΚΑΠ(ΟΚΑΠ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 00.6731.01 130.252,17 

1771 17/11/2014 71.836,84 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ 
ΚΑΠ(ΟΚΑΠ) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 00.6731.01 130.252,17 

1772 17/11/2014 73.558,00 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ 
ΚΑΠ(ΟΚΑΠ) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 00.6731.01 130.252,17 

1773 17/11/2014 78.197,34 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ 
ΚΑΠ(ΟΚΑΠ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 00.6731.01 130.252,17 



1780 19/11/201 1.465,20 Προµήθεια σκυλοτροφής 70.6654.01 4.534,80 

1781 19/11/201 255.000,00 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων Νήσων για 
την ολοκληρωµένη διαχείρηση στερεών 
αποβλήτων ( ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014) 00.6737.01 255.000,00 

1783 20/11/2014 221,40 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10.6614 4.699,01 

1784 20/11/2014 3.789,13 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας  Πυλάρου  70.6279.15 7.910,87 

1785 20/11/2014 1.480,00 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10.7133 8.065,99 
1786 20/11/2014 1.388,90 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35.6699 4.034,96 

1787 20/11/2014 14.820,00 

Προµήθεια φωτιστικών στύλων για την 
πλατεία Ληξουρίου και λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων  35.7135.06 180,00 

1788 21/11/2014 492,00 
∆ηµοσίευση ισολογισµού 31/12/2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 10.6462 397,48 

1789 21/11/2014 300,00 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά(∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ) 10.7134.00 5.820,87 

1790 21/11/2014 4.795,77 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά 10.7134.00 1.025,10 

1791 21/11/2014 8.000,00 Εργασίες καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων 35.6262.01 6.233,77 

1792 21/11/2014 12.000,00 
Προµήθεια παγωτών για λειτουργία κυλικείου 
παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70.6699.01 9.900,00 

1793 21/11/2014 21.900,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου 
παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70.6699.02 0,00 

1794 21/11/2014 3.991,35 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων(∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 35.6233 3.809,39 

1795 21/11/2014 516,60 προµήθεια αλατιού (Πολιτική Προστασία) 70.6691 483,40 
 

1798 24/11/2014 3.800,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων 
(ΜΑΡΙΑ ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ) 

35.6233 9,39 

1799 24/11/2014 50,00 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων(γνωµάτευση 
νοµιµοποιητικών ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΤΕ) 

00.6111 5.766,10 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: «Για άλλη µια φορά η ∆ηµ. Αρχή (Ν∆) έχει ως κυρίαρχη πολιτική για τις προµήθειες και 
υπηρεσίες τις απευθείας αναθέσεις και την κατάτµηση δαπανών. Επίσης σηµαντική διαπίστωση είναι η επανάληψη στην ανάθεση έργων 
ή προµηθειών χωρίς καµιά απόφαση αρµόδιου οργάνου και ΜΕΤΑ να έρχεται στην Οικ. Επιτροπή να διατίθεται η πίστωση. Αυτό στερεί 
στο ∆ήµο την δυνατότητα  για την επίτευξη καλλίτερων οικονοµικών αποτελεσµάτων, την µη συµµετοχή άλλων ενδιαφεροµένων και τέλος 
την έλλειψη επάρκειας και ποιότητας στα προαναφερόµενα είδη και υπηρεσίες.  
Χαρακτηριστικά είναι ορισµένα στοιχεία από την σηµερινή διάθεση δαπανών :  
1.)79 τουλάχιστον απευθείας αναθέσεις 
2.)15 έχουν ήδη υλοποιηθεί πριν την διάθεση της πίστωσης 
3.)Για προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού υπάρχουν 3 «σπασµένες» απευθείας αναθέσεις 
συνολικής αξίας 24.771,89. Ενώ όπως έχουµε προτείνει έπρεπε να είχε γίνει δηµόσιος ανοιχτός διαγωνισµός που θα διασφάλιζε την 
δηµοσιότητα, την οικονοµία, την επάρκεια και την ποιότητα των υλικών για τον ∆ήµο. 
Με αυτήν την τοποθέτηση ψηφίζουµε τις δαπάνες µε αρ. :1657-1682,1722-1736,1763,1765-1769. Για την 1759 ισχύει η τοποθέτηση µας σε 
προηγούµενη συνεδρίαση» 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 1653 -1716- 1717- από 1722 έως 1732- 1735-1736-1756-1757-1760-1762-1763 
από την 1765 έως  την 1773 και την 1788. 
Ο κ. Φλωράτος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας     - Λυκούδης ∆ιονύσιος   - Σοφία Γαρµπή   και Αλυσανδράτος Γεράσιµος.                                                  

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  Προέδρου  :   
 
 
 
                                                 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 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: 6Π2ΩΩΕ5-∆ΛΕ                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 47 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   24 η  Νοεµβρίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      467   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ :   Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου  για  την επίλυση επειγουσών και 

ζωτικών δηµοτικών αναγκών της καθηµερινότητας Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24   η  Νοεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  ∆ευτέρα     και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   53343/19 -11 -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.   Φλωράτος Θεόδωρος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                      
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                   
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος  (απών από την 505/2014 έως 507/2014)   
6.  Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      
7. Λυκούδης Ιωάννης    ( απών  στην 466/2014 ) 
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Η  Πρόεδρος ,Α/ ∆ήµαρχος , κ. Σοφία Γαρµπή ,   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενη   το 2 ο θέµα  

  ηµερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου για την επίλυση επειγουσών και ζωτικών 

δηµοτικών αναγκών της καθηµερινότητας Υπηρεσίας Καθαριότητας.» 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 2224Β/2014 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Θεόδωρου 
Ζαµπαύτη που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  294/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου 
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 2224Β/2014 
         ΥΠΟΛΟΓΟΣ : Μπαράκου Ουρανία. 

Αριθ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής:   294/2014 
1.Πίνακας Παραστατικών   

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 
1 ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ             369,00             369,00 
2  

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
 
            546,12 

 
            546,12 

3  
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ  

 
              75,03 

 
              75,03 

4  
             ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ  

 
               8,00 

 
               8,00 

  ΣΥΝΟΛΟ           998,15 

 
2.Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αριθ. Γραµµατίου:   655/11-11-2014     Ποσό Επιστροφής                         31,61  €     
          

 
Σύµφωνα µε την  294/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ποσό των 1.000,00 €  
4.Ανάλυση Ποσού Επιστροφής 
α)1,85(ένα Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) ποσό επιστροφής από το συνολικά διατεθέν ποσό των 
1.000,00€ 
β)29,76(είκοσι εννέα Ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά)από την 
παρακράτηση φόρου για τα αριθµ.4341/4-11-2014 & 4338/29-10-2014 τιµολόγιατης εταιρείας 
∆ιαφηµιστική Τεχνική. 
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 :  

                     Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: «∆εν το ψηφίζουµε γιατί µέρος αυτών έπρεπε να ενταχθεί µε διαγωνισµό» 
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος    - Λυκούδης ∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  -
Κουρκουµέλης Ηλίας  - Σοφία Γαρµπή -  Θεόδωρος Φλωράτος και Ζαπάντης Ανδρέας.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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 294/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η κ. Μπαράκου Ουρανία    για την απόδοση του λογαριασµού του και την 
παραπάνω εισήγηση. 
                                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του  υπ αρίθ. 2224 Β/2014 Χ.Ε Π  ποσού    1.000,00 €  έτσι όπως 
υποβλήθηκε από την κ.  Θεόδωρο  Μπαράκου Ουρανία      µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει την κ. Μπαράκου Ουρανία         από  υπόλογο του ποσού των 1.000,00 €  το οποίο είχε διατεθεί 
για την επίλυση επειγουσών και ζωτικών δηµοτικών αναγκών της καθηµερινότητας Υπηρεσίας Καθαριότητας 
σύµφωνα µε την 294/2014 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: 7Ρ64ΩΕ5-ΝΞ2                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 47 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   24 η  Νοεµβρίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      468   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ :   Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου  για  την κάλυψη αναγκών  

προµήθειας ανταλλακτικών και ελέγχου ΚΤΕΟ  & τελών κυκλοφορίας των  οχηµάτων-  µηχανηµάτων 

  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24   η  Νοεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  ∆ευτέρα     και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  53343 /19 -11 -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.   Φλωράτος Θεόδωρος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                          
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                   
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος  (απών από την 505/2014 έως 507/2014)   
6.  Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      
7. Λυκούδης Ιωάννης    ( απών  στην 466/2014 ) 
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                     
. 
Η  Πρόεδρος ,Α/ ∆ήµαρχος , κ. Σοφία Γαρµπή ,   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενη   το 3 ο θέµα  

  ηµερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου για την κάλυψη αναγκών προµήθειας 

ανταλλακτικών και ελέγχου ΚΤΕΟ  & τελών κυκλοφορίας των  οχηµάτων-  µηχανηµάτων  του ∆ήµου 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 2633B & 2634B /2014 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. 
Πατρίκιου Σωκράτη  που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  419/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
του ∆ήµου 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 2633 & 2634Β/2014 
         ΥΠΟΛΟΓΟΣ : Πατρίκιος Σωκράτης . 

Αριθ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής:   419/2014 
1.Πίνακας Παραστατικών   

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 
1 Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ  2634                                  141,00 
2  

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 
 
2634 

  
                                 122,50 

3  
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 

 
2634 

 
                                 159,00 

4  
                  ∆.Ο.Υ  

 
2634 

 
                                 265,00 

5.  
                  ∆.Ο.Υ 

 
2634 

 
                                 240,00 

6  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 

 
2634 

  
                                   75,00 

7  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 

 
2634 

 
                                   75,00 

8  
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 

 
2634 

 
                               7,50 

9  
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 

 
2634 

 
                             53,00 

10  
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 

 
2634 

 
                            53,00 

11 ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΑΦΕΤΗ 2633                           321,03 
12 Γ.Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  2633                             32,90 
13 Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 2633                            43,05 

     14            Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 2633                                   43,05 
     15            Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 2633                                   43,05 
     16            Ι. ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 2633                                   15,01 
     17    ΚΑΡΑΜΟΥΣΑ∆ΑΚΗΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2633                                 108,35 
     18   Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε  2633                                 156,00 
         

  ΣΥΝΟΛΟ                              1.905,94 

 
2.Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αριθ. Γραµµατίου:   669 & 670 /18-11-2014  Ποσό Επιστροφής                         52,00  €     
          

 
Σύµφωνα µε την  419/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ποσό των 2.000,00 €  
3.Ανάλυση Ποσού Επιστροφής 
Α)43,00€(σαράντα τρία Ευρώ) του αριθµ. 669/2014 γραµµατίου είσπραξης 
Β)9,00€(εννέα Ευρώ) του αριθµ. 670/2014 γραµµατίου είσπραξης 
 
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 : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω:  

                      «Ψηφίζουµε τις δαπάνες για το ΚΤΕΟ όχι τις υπόλοιπες γιατί έπρεπε να ενταχθεί σε διαγωνισµό» 
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος    - Λυκούδης ∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  -
Κουρκουµέλης Ηλίας  - Σοφία Γαρµπή -  Θεόδωρος Φλωράτος και Ζαπάντης Ανδρέας.                                                                                                                                                                                                
 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 419/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Πατρίκιος Σωκράτης     για την απόδοση του λογαριασµού του και την 
παραπάνω εισήγηση. 
                                                   



 

 

                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού των   υπ αρίθ. 2633 & 2634  Β/2014 Χ.Ε Π  ποσού    2.000,00 €  έτσι 
όπως υποβλήθηκε από τον κ.  Σωκράτη Πατρίκιο       µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει τον κ.  Σωκράτη Πατρίκιο         από  υπόλογο του ποσού των 2.000,00 €  το οποίο είχε διατεθεί 
για την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών και ελέγχου ΚΤΕΟ  & τελών κυκλοφορίας των  οχηµάτων-  
µηχανηµάτων  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την   419/2014 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  47 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   24 η  Νοεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     469   / 2014  

 

 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού - Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους  2014 
και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  24  η   Νοεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα   ∆ευτέρα      και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   53343 / 19 -11 -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.   Φλωράτος Θεόδωρος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                            
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                   
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος  (απών από την 505/2014 έως 507/2014)   
6.  Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      
7. Λυκούδης Ιωάννης    ( απών  στην 466/2014 ) 
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Η Πρόεδρος , Α/∆ήµαρχος  κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 4 ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού –Τεχνικού Προγράµµατος οικ. 
έτους 2014  και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου που έχει ως εξής: 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014   
  

1. Προκειµένου να καλυφθούν οι δαπάνες που αφορούν την αποπληρωµή των δόσεων του δανείου της 
πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πυλάρου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και οι οποίες 
παρακρατούνται κάθε µήνα από την Τακτική Κατανοµή προς το ∆ήµο µας ως καθολικό διάδοχο του 
πρώην ∆ήµου Πυλαρέων που ήταν εγγυητής παρακαλούµε όπως εγκρίνεται την ενίσχυση του Κ.Α. 
Εξόδων 00.6818.01 µε τίτλο «Καταπτώσεις εγγυήσεων από δάνειο της ∆ΕΠΤΑ Πυλάρου» µε ποσό 
1.985,57€. 

2. Προκειµένου να καλυφθούν οι δαπάνες από προµήθειες και έξοδα τραπεζών µέχρι τέλος του έτους 
παρακαλούµε όπως εγκρίνεται την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6515 µε τίτλο «Αµοιβές και 
προµήθειες τραπεζών» µε ποσό 5.000,00€ 

3. Βάση της αριθ. πρωτ. 182041/Β1/11-11-2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µε 
την οποία χρηµατοδοτείται ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς µε ποσό  60.000,00€ για την ολοκλήρωση των 



εργασιών αποκατάστασης των ζηµιών που προκλήθηκαν στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου µας από τον 
καταστροφικό σεισµό Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 και της 209/2014 απόφασης του ∆.Σ. ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς όπου δηµιουργήθηκε ο Κ.Α. Εξόδων 15.7336.17 µε τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις προαυλίων 
χώρων σχολείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης» µε ποσό 60.000,00€ παρακαλούµε όπως 
εγκρίνεται την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1214.10 µε τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο 
Παιδείας για την κάλυψη των ζηµιών σχολικών κτιρίων λόγω των σεισµών» µε το ποσό των 
60.000,00€. 

4. Προκειµένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες επισκευές στην στέγη του ΚΤΕΛ συνολικού ποσού 
4.550,00€ µε το Φ.Π.Α.  σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.7331.22  µε τίτλο «Επισκευή στέγης 
όπου στεγάζεται το ΚΤΕΛ Αργοστολίου ΣΑΤΑ» και ποσό 4.550,00€ µε ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α. 
Εξόδων 30.7311.01 µε τίτλο «Κτίριο  Ναυτικού Αλιευτικού Μουσείου Φάρσων ΣΑΤΑ» δεδοµένου ότι 
λόγω δικαστικών διαδικασιών µέχρι τέλος του έτους 2014 δεν θα διατεθεί η εν λόγω πίστωση. Στον 
Προϋπολογισµό του έτους 2015 στον Κ.Α. 30.7311.01 έχει εγγραφεί πίστωση 114.543,11€. Για τους 
παραπάνω Κ.Α. απαιτείται και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του έτους 2014. 

5. Βάση εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε θέµα την αναγκαιότητα της 
αποκατάστασης εδαφικής λωρίδας γης στη θέση «Σταλούς» Τ.Κ. Μουσάτων συνολικού ποσού 
2.415,97€ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.14 µε τίτλο 
«Αποκατάσταση εδαφικής λωρίδας στη θέση "Σταλούς" Τ.Κ. Μουσάτων ∆. Ε. Λειβαθούς ΣΑΤΑ» και 
ποσό 2.415,97€ µε ισόποση µείωση του Κ.Α. 15.7336.02 µε τίτλο «Κατασκευή βάσης από οπλισµένο 
σκυρόδεµα στο ∆ηµοτικό Στάδιο Κεραµειών ΣΑΤΑ» καθώς δεν θα διατεθεί η εν λόγω πίστωση εντός 
του έτους 2014. Στον Προϋπολογισµό του έτους 2015 ο Κ.Α. 15.7336.02 έχει πίστωση 45.287,00€. Για 
τους παραπάνω Κ.Α. απαιτείται και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του έτους 2014. 

6. Βάση εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε θέµα την αναγκαιότητα επισκευής 
σκάλας-αντικατάστασης κάγκελων και επισκευής εξέδρας στην Τ.Κ. Καραβάδου της ∆. Ε. Λειβαθούς 
συνολικού ποσού 2.100,00€ παρακαλούµε όπως εγκρίνεται την δηµιουργία του Κ.Α. 70.7336.02 µε 
τίτλο «Εργασίες επισκευής σκάλας-αντικατάστασης κάγκελων και επισκευής εξέδρας στην Τ.Κ. 
Καραβάδου της ∆. Ε. Λειβαθούς» και ποσό 2.100,00  µε ισόποση µείωση του Κ.Α. 15.7336.02 µε τίτλο 
«Κατασκευή βάσης από οπλισµένο σκυρόδεµα στο ∆ηµοτικό Στάδιο Κεραµειών ΣΑΤΑ» καθώς δεν θα 
διατεθεί η εν λόγω πίστωση εντός του έτους 2014. Για τους παραπάνω Κ.Α. απαιτείται και 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του έτους 2014. 

Βάση εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε θέµα την αναγκαιότητα αντιµετώπισης 
λιµναζόντων όµβριων υδάτων στην περιοχή Λουρδάτων πλησίον ιδιοκτησιών στον παραλιακό δρόµο  συνολικού 
ποσού 1.476,00€ παρακαλούµε όπως εγκρίνεται την δηµιουργία του Κ.Α. 30.7333.04 µε τίτλο «Αποκατάσταση 
αγωγού όµβριων υδάτων στον παραλιακό δρόµο  Λουρδάτων ∆. Ε. Λειβαθούς ΣΑΤΑ» και ποσό 1.476,00  µε 
ισόποση µείωση του Κ.Α. 15.7336.02 µε τίτλο «Κατασκευή βάσης από οπλισµένο σκυρόδεµα στο ∆ηµοτικό 
Στάδιο Κεραµειών ΣΑΤΑ» καθώς δεν θα διατεθεί η εν λόγω πίστωση εντός του έτους 2014. Για τους παραπάνω 
Κ.Α. απαιτείται και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του έτους 2014.  
 Ο ∆ιευθυντής :Παυλάτος Γεράσιµος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω :«Οι συνεχιζόµενες και κατ΄ επανάληψη τροποποιήσεις του  
προϋπολογισµού αναδεικνύουν πλήρως την αδυναµία της ∆ηµοτικής αρχής να διαχειριστή το «πετσόκοµµα» της  
 χρηµατοδότησης του ∆ήµου από τον κρατικό προϋπολογισµό. ∆είχνει την πλήρη ταύτιση µε την αντιλαϊκή   
κυβερνητική πολιτική για κτύπηµα περαιτέρω του λαϊκού εισοδήµατος για να µπορούν να στηριχθούν τα κέρδη και η  
ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων  Χαρακτηριστικά είναι : 
1.Η χρηµατοδότηση του ∆ήµου από την κυβέρνηση µε 60.000 Ευρώ για την ασφαλτόστρωση µόνο δυο σχολείων, του 2ου ∆ηµοτικού 
Ληξουρίου και του 2ου Γυµνασίου Αργοστολίου αφήνοντας µια σειρά σχολεία στην Παλλική, το Αργοστόλι, την Λειβαθώκ .α που έχουν 
σηµαντικότατα προβλήµατα. 
2.Παίρνονται χρήµατα που ήταν για την «Κατασκευή βάσης από οπλισµένο σκυρόδεµα στο ∆ηµοτικό Στάδιο Κεραµειών», δηλαδή να 
διορθωθούν κατασκευαστικά λάθη ώστε να µπορεί να δοθεί µε ασφάλεια για χρήση, η λειτουργία των κερκίδων στους φιλάθλους και πάνε 
σε άλλες δαπάνες που  είναι αναγκαίες αλλά έπρεπε να χρηµατοδοτηθούν είτε από το αποθεµατικό, είτε από κρατική επιχορήγηση. 
Εµείς ψηφίζουµε το 3-7 µε την πρόταση να µην παρθούν από το Στάδιο των Κεραµειών τα χρήµατα και να µην γίνουν µε απευθείας 
αναθέσεις» και καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι δεν έχει ψηφίσει την έγκριση του Προϋπολογισµού 2014 και για τον λόγο αυτό 
δεν ψηφίζει και την τροποποίηση του . 

Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος    - Λυκούδης ∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  -
Κουρκουµέλης Ηλίας  - Σοφία Γαρµπή και Θεόδωρος Φλωράτος.                                                                                                                                                    
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. 

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  την εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας του ∆ήµου . 
   

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.  Την κατάρτιση του παραπάνω διαµορφωµένου  σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2014  και   εισήγησή   

για έγκριση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς. 

2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  Α∆Α: ΩΜΧΦΩΕ5-ΜΜ2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  47 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  24 η  Νοεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  504   / 2014  

 

 ΘΕΜΑ :  « Εισήγηση στο ∆. Σ για τον Καθορισµό δικαιώµατος βοσκής για το έτος 2015»   
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  24 η   Νοεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  ∆ευτέρα       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   53343   / 19-11 -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.   Φλωράτος Θεόδωρος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                          
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                   
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος  (απών από την 505/2014 έως 507/2014)   
6.  Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      
7. Λυκούδης Ιωάννης    ( απών  στην 466/2014 ) 
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  8o θέµα    

 ηµερήσιας  διάταξης: «Εισήγηση στο ∆. Σ για τον Καθορισµό δικαιώµατος βοσκής για το έτος 2015.»  έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής  την µε αριθ. πρωτ. 51890 /11-11-2014 εισήγηση του  Προϊστάµενου ∆/νσης του  
Τµήµατος  Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής του ∆ήµου κ. Παναγιώτη Κουνάδη.  
της  Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: <<Καθορισµός δικαιώµατος βοσκής για το έτος 2015>>. 
 
Νοµικό πλαίσιο: 
1) Οι διατάξεις των άρθρων 5-7 του από 20-10-1958 Β.∆/τος 24-9 "περί κωδικοποιήσεως εις 
ενιαίο κείµενου νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των Ο.Τ.Α.", όπως 
τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.∆/τος 
4260/62, αρ.1 του Ν.∆. 703/1970, και του αρ. 1 του Ν.1080/80, 
2) Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν. 2130/93, 
4) Οι διατάξεις του Ν.3852/10, 
5) Το άρθρο 8 του Ν.127/1975, 
6) Το άρθρο 3 του Ν.∆. 318/69, 
Η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει µε απόφασή της να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για τον καθορισµό του ετήσιου δικαιώµατος βοσκής των ζώων, που υποχρεούνται να 
καταβάλλουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι νόµιµα βόσκουν τα ζώα τους στις βοσκές 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν. 2130/93 "περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως µερικών διατάξεων περί των προσόδων των Ο.Τ.Α.". 



Σύµφωνα µε την ανωτέρω κείµενη νοµοθεσία: 

•••• ∆ικαίωµα χρήσης βοσκοτόπων έχουν οι δηµότες, κτηνοτρόφοι, µε την καταβολή ετησίου 
δικαιώµατος για τα ζώα που υπερβαίνουν τον αριθµό των 4 µεγάλων ζώων και 10 µικρών, 
τα οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 Ν. 1080/80 έχουν δικαίωµα δωρεάν 
βοσκής. 

•••• Κύριοι ή κάτοχοι βοσκησίµων τόπων συνολικά µεγαλύτερων των 500 στρεµµάτων, δεν έχουν 
δικαίωµα χρήσης των δηµοτικών βοσκοτόπων (άρθρο 1 παρ.1 Ν.1080/80). 

•••• Το δικαίωµα βοσκής κατά κεφαλή ζώου για τη µικρή κτηνοτροφία, καθορίζεται κάθε χρόνο µε 
απόφαση του ∆.Σ. (κατόπιν εισηγήσεως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου) και δεν 
µπορεί να είναι κατώτερο των 0,21€ και ανώτερο των 0,35€ για κάθε µικρό ζώο, ούτε 
κατώτερο από 0,35€ και ανώτερο από 0,53 € για κάθε µεγάλο ζώο (άρθρο 16 παρ. 5 
Ν.2130/93 ), δηλαδή για τα µικρά ζώα µέχρι 150 τον αριθµό και για τα µεγάλα µέχρι 15 τον 
αριθµό. Οµοίως για τη µεγάλη κτηνοτροφία (δηλαδή πάνω από 150 µικρά ζώα και πάνω από 
15 µεγάλα ζώα) το δικαίωµα βοσκής δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της µικρής δηλαδή 
για τα µικρά ζώα µέχρι 0,70€ και για µεγάλα ζώα µέχρι 1,06€ (άρθρο 6 παράγραφος 2 του 
Β.∆/τος 24-9). 

•••• Το δικαίωµα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια χρήσεως 
της βοσκής (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1080/80 ), βεβαιώνεται δε και εισπράττεται κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 3 έως 5 του Ν.∆/τος 318/69 κλπ.  

 
 
 
 
Το Τµήµα Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής, της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, εισηγείται τα ακόλουθα: 

 

• Το δικαίωµα βοσκής να ορισθεί κατά κεφαλή για όλο το ∆ήµο σε: 
α) 0,35 ευρώ για κάθε αιγοπρόβατο, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση έως 150 αιγοπρόβατα. 
β) 0,70 ευρώ για κάθε αιγοπρόβατο, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση πάνω από 150 
αιγοπρόβατα. 
γ) 0,53 ευρώ για κάθε βοοειδές, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση έως 15 βοοειδή.  
δ) 1,06 ευρώ για κάθε βοοειδές, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση πάνω από 15 βοοειδή 

• Για να διατηρηθεί η βοσκοϊκανότητα των δηµοτικών  βοσκότοπων σε υψηλά επίπεδα 
θα διατίθενται : 

για κάθε αιγοπρόβατο άνω του έτους 1,50 στρ.  
για κάθε βοοειδές ηλικίας 6 µηνών έως και 24 µηνών 6,00 στρ. 
για κάθε βοοειδές ηλικίας άνω των 2 ετών 10,00 στρ. 

• Το δικαίωµα βοσκής να οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια 
χρήσεως της βοσκής. 

• Κάθε δηµότης να δικαιούται να βόσκει δωρεάν τέσσερα (4) µεγάλα ζώα (βοοειδή) και 
δέκα (10) µικρά ζώα (πρόβατα, αίγες).  

• Το ετήσιο δικαίωµα βοσκής κατά κεφαλή ζώου υπολογίζεται για κατεχόµενα ζώα πέραν 
του ανωτέρω αριθµού. 

• Όσοι κτηνοτρόφοι ύστερα από αίτηση τους ή µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο, 
γίνονται δηµότες, να αποκτούν δικαίωµα χρήσης των βοσκήσιµων τόπων του ∆ήµου, 
όταν συµπληρωθεί από την εγγραφή τους τριετής πραγµατική και συνεχής 
εγκατάσταση στο ∆ήµο. 

• Κατά την διάρκεια αυτής της τριετίας να έχουν δικαίωµα χρήσης των βοσκοτόπων υπό 
την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν το δικαίωµα βόσκησης που καθορίζεται κάθε φορά 
για τους δηµότες, προσαυξηµένο κατά 20%. 

• Κάθε δηµότης κτηνοτρόφος δικαιούται να διατηρεί για τη φύλαξη ανά 150 µικρά ζώα του 
έναν ετεροδηµότη ποιµένα ο οποίος δικαιούται να βόσκει µέχρι 40 µικρά και 5 µεγάλα 
ζώα που του ανήκουν, µε την προϋπόθεση όµως ότι θα καταβάλλει ετήσιο δικαίωµα 
διπλάσιο από αυτό που έχει καθοριστεί για τους δηµότες. Τα ζώα του ετεροδηµότη 



ποιµένα δεν µπορούν να είναι περισσότερα από τα µισά του αριθµού των ζώων του 
δηµότη µε τον οποίο έχει συµβληθεί. 

• Κύριοι ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκήσιµων τόπων µεγαλύτερων των 
πεντακοσίων (500) στρεµµάτων, να µην δικαιούνται χρήση των δηµοτικών ή κοινοτικών 
βοσκότοπων. 

Οι βοσκότοποι στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τα στοιχεία των δηµοτικών Ενοτήτων/ Κοινοτήτων 
ανέρχονται συνολικά σε: 120.176,14 στρ.  
Ειδικότερα οι διαθέσιµοι προς βόσκηση βοσκότοποι έχουν ως εξής:  
∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου: 7.724,00 στρέµµατα και αναλυτικά: 

Τοπική Κοινότητα Κουρουκλάτων: 104 στρ. (Στεφάνα έως Σκαφιά 104 στρ, από πάγια 
∆ήµου & Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα) 
Τοπική Κοινότητα Φάρσων: 620 στρ. (Χαλιός-Λαγκόνι 620 στρ. από Ένορκη Βεβαίωση, 
έγγραφο Προέδρου) 
Τοπική Κοινότητα Νυφίου: 7.000 στρ. (Γέρο Λάκκος 4.000, Σύρµα 3.000 στρ  Έγγραφο 
Προέδρου) 

∆ηµοτική Ενότητα Παλικής: 13.185,441 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Χαβριάτων: 1.423 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Σουλάρων: 162,441 στρ. (από Ε9  Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Χαβδάτων: 2.000 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Κατωγής: 150 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Αθέρα: 9.450 στρ. (από Ε9 Παλικής) 

∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς: 2.500,00 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Μουσάτων–Βλαχάτων: 2.500 στρ. (Απόφαση Συµβουλίου, Ηλεκτρονική 
Απογραφή ∆ήµου) 

∆ηµοτική Ενότητα Ελειού–Πρόνων: 860,00 στρέµµατα και αναλυτικά: 
∆ηµοτική Κοινότητα Πόρου: 434 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου και Τίτλους 
ιδιοκτησίας) 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου: 426 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου και Τίτλους 
ιδιοκτησίας) 

∆ηµοτική Ενότητα Σάµης: 55.386,00 στρέµµατα και αναλυτικά: 
∆ηµοτική Κοινότητα Σάµης: 16.182 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. 
Σάµης) 
Τοπική Κοινό τητα Πουλάτων: 4.994 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. 
Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Γριζάτων: 7.010 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. 
Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Καραβόµυλου: 20.200 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση 
∆.Ε. Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Χαλιωτάτων: 7.000 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. 
Σάµης. 

∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου: 1.690,70 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας: 826,40 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου)  
Τοπική Κοινότητα ∆ιβαράτων: 14 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου)  
Τοπική Κοινότητα Μακρυώτικων: 46 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου) 
Νήσος Πεταλάς: 804,30 στρ. (10% _.Ε. Πυλάρου & 5% _.Ε. Αργοστολίου ιδιοκτησία 
εξ' αδιαιρέτου, από το σύνολο των 5.362 στρ. της νήσου). 

∆ηµοτική Ενότητα Ερίσου:2.380,00 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Καρυάς: 780στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Έγγραφο ∆.Ε. Ερίσου) 
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου: 1.600 στρ. ( Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου ). 

∆ηµοτική Κοινότητα Οµαλών: 36.450,00 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Πρώην Κοινότητα Φραγκάτων: 10.950 στρ (Φεγγισκάρη 200, Αλωνάκι 400, Λόγκος 
Φάλαγκος 800, Λόγκος Ογδορή 1200, Λόγκος Ψηλός Βράχος 750, Καλυβοκά 250, Μονολάτι 
750, Πρινόλογκος 1400, Λούτσες 800, Μαδουρές 700, Μικρό όρος 800, Όρος Λίθος 1300, 
Κόρινθος Σπάρτο 1200 στρ.).  
Πρώην Κοινότητα Επαναχωρίου: 500 στρ. (Κόντρα 500 στρ από Κτηµατολόγιο Κοινότητας). 



Πρώην Κοινότητα Βαλσαµάτων: 25.000 στρ. (Ρούδι 10.000, Πλαγιά 15.000 στρ από 
Κτηµατολόγιο Κοινότητας). 

Για το έτος 2015 επειδή οι παραπάνω εκτάσεις δεν έχουν χαρτογραφηθεί πλήρως εισηγούµαστε να 
ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το πρότυπο (συνηµµένο 
1) από τον ενδιαφερόµενο κτηνοτρόφο και βεβαίωση βοσκής σύµφωνα µε το πρότυπο (συνηµµένο 2) 
από τον Αντιδήµαρχο ή Εκπρόσωπο της αντίστοιχης ∆ηµοτικής Ενότητας, µετά από συνεννόηση µε τα 
Τοπικά Συµβούλια.  
 

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

                      Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  τα παρακάτω: «Καµιά επιβολή τέλους, δωρεάν παραχώρηση στους 
                       µικροκτηνοτρόφους»και καταψηφίζει την εισήγηση. 
                       Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος προτείνει να µειωθεί το τίµηµα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία που µειώνονται  
                       τα µισθώµατα ακινήτων και ψηφίζει την πρότασή του. 
                      Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει οι τιµές να καθοριστούν στις κατώτατες τιµές κάθε κατηγορίας και 
                       ψηφίζει την  πρόταση του. 

Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος  - Λυκούδης ∆ιονύσιος   -Λυκούδης Ιωάννης  
- Σοφία Γαρµπή και Ηλίας Κουρκουµέλης.                                                                                                                                                                                                                                      
Και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Οι διατάξεις των άρθρων 5-7 του από 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος "περί κωδικοποιήσεως εις 
ενιαίο κείµενου νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των Ο.Τ.Α.", όπως 
τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.∆/τος 
4260/62, αρ.1 του Ν.∆. 703/1970, και του αρ. 1 του Ν.1080/80, 
2) Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν. 2130/93, 
4) Οι διατάξεις του Ν.3852/10, 
5) Το άρθρο 8 του Ν.127/1975, 
6) Το άρθρο 3 του Ν.∆. 318/69, 
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
 
   

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό του δικαιώµατος βοσκής των ζώων 
στους δηµοτικούς βοσκότοπους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι 
κτηνοτρόφοι για το οικ. έτος 2015 όπως παρακάτω:  

• Το δικαίωµα βοσκής να ορισθεί κατά κεφαλή για όλο το ∆ήµο σε: 
α) 0,35 ευρώ για κάθε αιγοπρόβατο, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση έως 150 αιγοπρόβατα. 
β) 0,70 ευρώ για κάθε αιγοπρόβατο, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση πάνω από 150 
αιγοπρόβατα. 
γ) 0,53 ευρώ για κάθε βοοειδές, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση έως 15 βοοειδή.  
δ) 1,06 ευρώ για κάθε βοοειδές, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση πάνω από 15 βοοειδή 

• Για να διατηρηθεί η βοσκοϊκανότητα των δηµοτικών  βοσκότοπων σε υψηλά επίπεδα 
θα διατίθενται : 

για κάθε αιγοπρόβατο άνω του έτους 1,50 στρ.  
για κάθε βοοειδές ηλικίας 6 µηνών έως και 24 µηνών 6,00 στρ. 
για κάθε βοοειδές ηλικίας άνω των 2 ετών 10,00 στρ. 

• Το δικαίωµα βοσκής να οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια 
χρήσεως της βοσκής. 

• Κάθε δηµότης να δικαιούται να βόσκει δωρεάν τέσσερα (4) µεγάλα ζώα (βοοειδή) και 
δέκα (10) µικρά ζώα (πρόβατα, αίγες).  

• Το ετήσιο δικαίωµα βοσκής κατά κεφαλή ζώου υπολογίζεται για κατεχόµενα ζώα πέραν 
του ανωτέρω αριθµού. 

• Όσοι κτηνοτρόφοι ύστερα από αίτηση τους ή µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο, 
γίνονται δηµότες, να αποκτούν δικαίωµα χρήσης των βοσκήσιµων τόπων του ∆ήµου, 



όταν συµπληρωθεί από την εγγραφή τους τριετής πραγµατική και συνεχής 
εγκατάσταση στο ∆ήµο. 

• Κατά την διάρκεια αυτής της τριετίας να έχουν δικαίωµα χρήσης των βοσκοτόπων υπό 
την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν το δικαίωµα βόσκησης που καθορίζεται κάθε φορά 
για τους δηµότες, προσαυξηµένο κατά 20%. 

• Κάθε δηµότης κτηνοτρόφος δικαιούται να διατηρεί για τη φύλαξη ανά 150 µικρά ζώα του 
έναν ετεροδηµότη ποιµένα ο οποίος δικαιούται να βόσκει µέχρι 40 µικρά και 5 µεγάλα 
ζώα που του ανήκουν, µε την προϋπόθεση όµως ότι θα καταβάλλει ετήσιο δικαίωµα 
διπλάσιο από αυτό που έχει καθοριστεί για τους δηµότες. Τα ζώα του ετεροδηµότη 
ποιµένα δεν µπορούν να είναι περισσότερα από τα µισά του αριθµού των ζώων του 
δηµότη µε τον οποίο έχει συµβληθεί. 

• Κύριοι ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκήσιµων τόπων µεγαλύτερων των 
πεντακοσίων (500) στρεµµάτων, να µην δικαιούνται χρήση των δηµοτικών ή κοινοτικών 
βοσκότοπων. 

Οι βοσκότοποι στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τα στοιχεία των δηµοτικών Ενοτήτων/ Κοινοτήτων 
ανέρχονται συνολικά σε: 120.176,14 στρ.  
Ειδικότερα οι διαθέσιµοι προς βόσκηση βοσκότοποι έχουν ως εξής:  
∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου: 7.724,00 στρέµµατα και αναλυτικά: 

Τοπική Κοινότητα Κουρουκλάτων: 104 στρ. (Στεφάνα έως Σκαφιά 104 στρ, από πάγια 
∆ήµου & Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα) 
Τοπική Κοινότητα Φάρσων: 620 στρ. (Χαλιός-Λαγκόνι 620 στρ. από Ένορκη Βεβαίωση, 
έγγραφο Προέδρου) 
Τοπική Κοινότητα Νυφίου: 7.000 στρ. (Γέρο Λάκκος 4.000, Σύρµα 3.000 στρ  Έγγραφο 
Προέδρου) 

∆ηµοτική Ενότητα Παλικής: 13.185,441 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Χαβριάτων: 1.423 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Σουλάρων: 162,441 στρ. (από Ε9  Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Χαβδάτων: 2.000 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Κατωγής: 150 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Αθέρα: 9.450 στρ. (από Ε9 Παλικής) 

∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς: 2.500,00 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Μουσάτων–Βλαχάτων: 2.500 στρ. (Απόφαση Συµβουλίου, Ηλεκτρονική 
Απογραφή ∆ήµου) 

∆ηµοτική Ενότητα Ελειού–Πρόνων: 860,00 στρέµµατα και αναλυτικά: 
∆ηµοτική Κοινότητα Πόρου: 434 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου και Τίτλους 
ιδιοκτησίας) 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου: 426 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου και Τίτλους 
ιδιοκτησίας) 

∆ηµοτική Ενότητα Σάµης: 55.386,00 στρέµµατα και αναλυτικά: 
∆ηµοτική Κοινότητα Σάµης: 16.182 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. 
Σάµης) 
Τοπική Κοινό τητα Πουλάτων: 4.994 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. 
Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Γριζάτων: 7.010 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. 
Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Καραβόµυλου: 20.200 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση 
∆.Ε. Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Χαλιωτάτων: 7.000 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. 
Σάµης. 

∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου: 1.690,70 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας: 826,40 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου)  
Τοπική Κοινότητα ∆ιβαράτων: 14 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου)  
Τοπική Κοινότητα Μακρυώτικων: 46 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου) 
Νήσος Πεταλάς: 804,30 στρ. (10% _.Ε. Πυλάρου & 5% _.Ε. Αργοστολίου ιδιοκτησία 
εξ' αδιαιρέτου, από το σύνολο των 5.362 στρ. της νήσου). 



∆ηµοτική Ενότητα Ερίσου:2.380,00 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Καρυάς: 780στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Έγγραφο ∆.Ε. Ερίσου) 
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου: 1.600 στρ. ( Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου ). 

∆ηµοτική Κοινότητα Οµαλών: 36.450,00 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Πρώην Κοινότητα Φραγκάτων: 10.950 στρ (Φεγγισκάρη 200, Αλωνάκι 400, Λόγκος 
Φάλαγκος 800, Λόγκος Ογδορή 1200, Λόγκος Ψηλός Βράχος 750, Καλυβοκά 250, Μονολάτι 
750, Πρινόλογκος 1400, Λούτσες 800, Μαδουρές 700, Μικρό όρος 800, Όρος Λίθος 1300, 
Κόρινθος Σπάρτο 1200 στρ.).  
Πρώην Κοινότητα Επαναχωρίου: 500 στρ. (Κόντρα 500 στρ από Κτηµατολόγιο Κοινότητας). 
Πρώην Κοινότητα Βαλσαµάτων: 25.000 στρ. (Ρούδι 10.000, Πλαγιά 15.000 στρ από 
Κτηµατολόγιο Κοινότητας). 

Για το έτος 2015 επειδή οι παραπάνω εκτάσεις δεν έχουν χαρτογραφηθεί πλήρως εισηγούµαστε να 
ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το πρότυπο (συνηµµένο 
1) από τον ενδιαφερόµενο κτηνοτρόφο και βεβαίωση βοσκής σύµφωνα µε το πρότυπο (συνηµµένο 2) 
από τον Αντιδήµαρχο ή Εκπρόσωπο της αντίστοιχης ∆ηµοτικής Ενότητας, µετά από συνεννόηση µε τα 
Τοπικά Συµβούλια.  
 

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: ΩΧΜΝΩΕ5-Ζ∆Τ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  47 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  24 η  Νοεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   505  / 2014  

 

 ΘΕΜΑ :  «Τροποποίηση της 180/2011 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον καθορισµό 
αµοιβής δικηγόρου.»   
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  24 η   Νοεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  ∆ευτέρα       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   53343  / 19-11 -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.   Φλωράτος Θεόδωρος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                    
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                   
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος  (απών από την 505/2014 έως 507/2014)   
6.  Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      
7. Λυκούδης Ιωάννης    ( απών  στην 466/2014 ) 
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  9o θέµα    

 ηµερήσιας  διάταξης: «Τροποποίηση της 180/2011 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον καθορισµό 

αµοιβής δικηγόρου.»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής  παρακάτω:  

Η 180/2011  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αναφέρει τα παρακάτω : 

1. Ορίζει  την δικηγόρο κ. Αγγελική  Χαροκόπου να παραστεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας    που συζητείται   

µε αριθ. κατ.  Ε.1506/2008  αίτησης ακύρωσης των  Ηλία Καρακώστα-Σπυρίδωνα Ντόκορου στη δικάσιµο της 

28-11-2011 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, ενώπιον του  ΣτΕ, προκειµένου να υπερασπισθεί τα 

συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

2. Η αµοιβή θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την διαδικασία του άρθρου 281 

παρ. 3 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

 

Ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να εγκρίνουν την   τροποποίηση της παραγράφου 2 ως προς 

τον καθορισµό της αµοιβής της εν λόγω δικηγόρου  και αναλυτικά επειδή δεν προέκυψε θέµα υψηλότερης  

αµοιβής  από αυτήν που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία για να καθοριστεί από το ∆. Σ , ζητείται η 



αµοιβή να  καθορίζεται σύµφωνα µε  τον Ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

         Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ΛΕΥΚΟ. 

 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος   - Λυκούδης Ιωάννης    - Σοφία Γαρµπή και Ηλίας 
Κουρκουµέλης –Ανδρέας  Ζαπάντης και Θεόδωρος  Φλωράτος.                                                                                                                                                         

Και αφού έλαβε υπόψη : 

• Το  άρθρου 72  του Ν. 3852/2010  
 

• Την 180/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
               την παραπάνω εισήγηση  της Πρόέδρου  :   
   

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

Τροποποιεί την παράγραφο 2 του αποφασιστικού σκέλους της  180/2011 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής ως εξής: η αµοιβή της ∆ικηγόρου Αθηνών κ. Αγγελικής Χαροκόπου   καθορίζεται σύµφωνα µε  τον 

Ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

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: ΩΗΑΗΩΕ5-ΦΚΚ                                   
                                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  47 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   24  η  
Νοεµβρίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    506   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – B’ 
Φάση» 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 24 η   Νοεµβρίου  του έτους 2014, ηµέρα   ∆ευτέρα       και ώρα 12 :30 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   53343/19 -11-2014  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.   Φλωράτος Θεόδωρος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                          
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                   
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος  (απών από την 505/2014 έως 507/2014)   
6.  Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      
7. Λυκούδης Ιωάννης    ( απών  στην 466/2014 ) 
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη     

 το  10ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης « Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου : «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – B’ 
Φάση» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αρίθµ.  41922/ 8 -9-2014  εισήγηση της Προϊστάµενης  της 
∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  
 κ. Ευρύκλεια Παπαδήµα _Χαιτίδου  στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω : 

 

ΘΕΜΑ : ∆ιαβίβαση Πρακτικού ∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για τη 
δηµοπράτηση του έργου µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς –
Β’ Φάση»  

 



  

Σας διαβιβάζουµε το ταυτάριθµο Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τη δηµοπράτηση 
του έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Β’ Φάση» και παρακαλούµε για τις δικές σας 
ενέργειες.   

 

            
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Αργοστόλι,  08-09-2014 
        ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ    Αρ. Πρωτ.:   41.922 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Βεργωτή 160 
Ταχ. Κώδικας: 28100 
Τηλ.:  26710-27151 
Φαξ:  26710-22472 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το ∆ιαγωνισµό του έργου:  
«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών 

στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Β’ Φάση» 

 Στο Αργοστόλι και στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα στις 08 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2014 
ηµέρα ∆ευτέρα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011), της αριθµ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η κα Ευρύκλεια Χαϊτίδου - Παπαδήµα, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών παρουσία των 

α) Μπενετάτου Ελένη, Πολιτικό Μηχ/κό Τ.Ε. της ∆.Τ.Υ 

β) Λορεντζάτου Ελβίρα, Μηχανολόγο Μηχ/κο Τ.Ε. της ∆.Τ.Υ  

διενήργησε δηµόσια κλήρωση. 

 Αφού έλαβε υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011. 

β) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

γ) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 

δ) Το άρθρο 21 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) 

ε) Την µε αριθµ πρωτ. 41019/02-09-2014 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 

 ∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους 
στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τον κάτωθι διαγωνισµό. 

 

Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 



Κεφαλλονιάς – Β’ Φάση»  

Τακτικά µέλη: 

1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ 

2. Τσιούτσιος Γεράσιµος, Χηµικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ  
 
3. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ  
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Παγουλάτος Λεωνίδας, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ  

2. Λορεντζάτου Ελβίρα, Μηχανολόγος Μηχ/κος Τ.Ε. ∆.Τ.Υ.  
 
3. Ρουχωτάς Χρήστος, Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ.  
 
 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 

Οι Υπάλληλοι 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆.Τ.Υ.     

 
         
        Μπενετάτου Ελένη  
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 

   Αρχιτέκτων  Μηχανικός     
 
 

       Λορεντζάτου Ελβίρα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Η Πρόεδρος προτείνει ως Πρόεδρο της   

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του παραπάνω έργου τον κ. Στουπά 

∆ηµήτριο µε αναπληρωτή τον κ. Ρουχωτά Χρήστο και Μέλος και Γραµµατέας προτείνεται ο κ. 

Τσιούτσιος Γεράσιµος µε αναπληρώτρια την κ. Λορεντζάτου Ελβίρα. 



Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  προτείνει και η επιλογή του Προέδρου να γίνεται επίσης µε κλήρωση και 

ψηφίζει την πρότασή του.  

Ο κ. Φλωράτος Θεόδωρος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Την εισήγηση όπως συµπληρώθηκε µε την παραπάνω πρόταση της Προέδρου  ψηφίζουν: 
Αλυσανδράτος Γεράσιµος -Κουρκουµέλης Ηλίας     - Λυκούδης Ιωάννης    - Σοφία Γαρµπή – Ζαπάντης 
Ανδρέας .                                                                                                                                                                                                                                                                       
Και αφού έλαβε υπόψη:  

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 
3)γ Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011. 
4) Τo 41922/2014 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
 την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
: 
 

 

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1) Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Β’ Φάση» όπως 
παρακάτω:  

 
Τακτικά µέλη: 

1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ 

2. Τσιούτσιος Γεράσιµος, Χηµικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ  
 
3. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ  
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Παγουλάτος Λεωνίδας, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ  

2. Λορεντζάτου Ελβίρα, Μηχανολόγος Μηχ/κος Τ.Ε. ∆.Τ.Υ.  
 
3. Ρουχωτάς Χρήστος, Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ.  
 
Πρόεδρος ορίζεται   ο κ. Στουπάς ∆ηµήτριος µε αναπληρωτή τον κ. Ρουχωτά Χρήστο και Μέλος και 
Γραµµατέας  ορίζεται  ο κ. Τσιούτσιος Γεράσιµος µε αναπληρώτρια την κ. Λορεντζάτου Ελβίρα. 
 
 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                            Α∆Α: 70ΧΜΩΕ5-Ι1∆                                 
                                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  47 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   24  η  
Νοεµβρίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   507    / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ 
Φάση» 
 
 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 24 η   Νοεµβρίου  του έτους 2014, ηµέρα   ∆ευτέρα       και ώρα 12 :30 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   53343/19 -11-2014  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.   Φλωράτος Θεόδωρος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                         
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                   
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος  (απών από την 505/2014 έως 507/2014)   
6.  Σοφία Γαρµπή.                                                                                                      
7. Λυκούδης Ιωάννης    ( απών  στην 466/2014 ) 
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                               
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη     

 το  11ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης « Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου : «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ 
Φάση» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  
την υπ αρίθµ.  41923/ 8 -9-2014  εισήγηση της Προϊστάµενης  της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  

 κ. Ευρύκλεια Παπαδήµα _Χαιτίδου  στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω : 

 

ΘΕΜΑ : ∆ιαβίβαση Πρακτικού ∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για τη 
δηµοπράτηση του έργου µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς –
∆’ Φάση»  

 



  

Σας διαβιβάζουµε το ταυτάριθµο Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τη δηµοπράτηση 
του έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» και παρακαλούµε για τις δικές σας 
ενέργειες.   

                           
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Αργοστόλι,  08-09-2014 
        ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ    Αρ. Πρωτ.:   41.923 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Βεργωτή 160 
Ταχ. Κώδικας: 28100 
Τηλ.:  26710-27151 
Φαξ:  26710-22472 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το ∆ιαγωνισµό του έργου:  
«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών 

στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» 

 Στο Αργοστόλι και στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα στις 08 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2014 
ηµέρα ∆ευτέρα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011), της αριθµ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η κα Ευρύκλεια Χαϊτίδου - Παπαδήµα, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών παρουσία των 

α) Μπενετάτου Ελένη, Πολιτικό Μηχ/κό Τ.Ε. της ∆.Τ.Υ 

β) Λορεντζάτου Ελβίρα, Μηχανολόγο Μηχ/κο Τ.Ε. της ∆.Τ.Υ  

διενήργησε δηµόσια κλήρωση. 

 Αφού έλαβε υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011. 

β) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

γ) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 

δ) Το άρθρο 21 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) 

ε) Την µε αριθµ πρωτ. 41.020/02-09-2014 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 

 ∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους 
στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τον κάτωθι διαγωνισµό. 

 

Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 



Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση»  

Τακτικά µέλη: 

1. Κουφός Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 

2. Βλάχου Γεωργία, Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 
 
3. Καλογερόπουλος Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Τσιούτσιος Γεράσιµος, Χηµικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  

2. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
 
3. Αµαραντίδου Αικατερίνη, Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
 
 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 

Οι Υπάλληλοι 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆.Τ.Υ.     

 
         
        Μπενετάτου Ελένη  
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 

   Αρχιτέκτων  Μηχανικός     
 
 

       Λορεντζάτου Ελβίρα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει ως Πρόεδρο της   Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την 

ανάδειξη αναδόχου του παραπάνω έργου τον κ. Καλογερόπουλο Θεόδωρο µε αναπληρώτρια την κ. 

Αµαραντίδου Αικατερίνη – Μέλος και Γραµµατέας προτείνεται η κ. Βλάχου Γεωργία µε αναπληρωτή τον 

κ. Στουπά ∆ηµήτριο . 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  προτείνει και η επιλογή του Προέδρου να γίνεται επίσης µε κλήρωση και 

ψηφίζει την πρότασή του.  



Ο κ. Φλωράτος Θεόδωρος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Την εισήγηση όπως συµπληρώθηκε µε την παραπάνω πρόταση της Προέδρου  ψηφίζουν: 
Αλυσανδράτος Γεράσιµος -Κουρκουµέλης Ηλίας     - Λυκούδης Ιωάννης    - Σοφία Γαρµπή – Ζαπάντης 
Ανδρέας .                                                                                                                                                                                                                        
Και αφού έλαβε υπόψη:  

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 
3)γ Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011. 
4) Το 41923/2014 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
 την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
: 
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 1) Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» όπως 
παρακάτω:  
Τακτικά µέλη: 

1. Κουφός Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 

2. Βλάχου Γεωργία, Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 
 
3. Καλογερόπουλος Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Τσιούτσιος Γεράσιµος, Χηµικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  

2. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
 
3. Αµαραντίδου Αικατερίνη, Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
 
Πρόεδρος ορίζεται   ο κ. Καλογερόπουλος Θεόδωρος µε αναπληρώτρια την κ. Αµαραντίδου Αικατερίνη 
– Μέλος και Γραµµατέας ορίζεται  η κ. Βλάχου Γεωργία µε αναπληρωτή τον κ. Στουπά ∆ηµήτριο . 
 
 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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


