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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 17 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  25 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  91 / 2013 
 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ Σ για τον καθορισµό δικαιώµατος βοσκής έτους  2013. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 16838/ 22-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                             
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                       Σαµούρης Σπυρίδων   
4.   Γαλάτης  Άγγελος                                                                                            Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                       
5.  Σαββαόγλου Σάββας  
6.  Ζαπάντης Ανδρέας                                            
 

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

 στον Προϊστάµενο του   Τµήµατος  Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής, της ∆ιεύθυνσης Τοπικής 

Οικονοµικής Ανάπτυξης, του ∆ήµου κ. Θεόδωρο- Κων/νο  Κατσωνόπουλο ,ο οποίος εισηγούµενος   

το 1o  θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ Σ για τον καθορισµό δικαιώµατος βοσκής έτους 

2013.»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

Νοµικό πλαίσιο: 
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, 
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. 
•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) 0,25 ευρώ για κάθε αιγοπρόβατο, για κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µέχρι 150 
αιγοπρόβατα 
β) 0,35 ευρώ για κάθε αιγοπρόβατο, για κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις πάνω από 150 
αιγοπρόβατα 
γ) 0,40 ευρώ για κάθε βοοειδές, για κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µέχρι 15 βοοειδή 
δ) 0,53 ευρώ για κάθε βοοειδές, για κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις πάνω από 15 
βοοειδή 

• 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: 117.771,841 στρ. Ειδικότερα οι διαθέσιµοι 
προς βόσκηση βοσκότοποι έχουν ως εξής:  

1. ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου: 7.724 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) 

2. ∆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) 

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

4. ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού–Πρόνων: 860 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) 



5. ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης: 55.386 στρέµµατα και αναλυτικά: 
∆ηµοτική Κοινότητα Σάµης: 16.182 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. 
Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα 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) 

6. ∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου: 886,40 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)  

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

8. ∆ηµοτική Κοινότητα Οµαλών: 36.450 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). 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να καθοριστούν τα δικαιώµατα βοσκής στα χαµηλότερα όρια που  ορίζει ο 
νόµος για όλες τις κατηγορίες και ψηφίζει την πρότασή του.  
και αφού έλαβε υπόψη :  
1) τις  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) τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν. 2130/93, 
4) τις 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 
 

1. Προτείνει  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   τον καθορισµό  του δικαιώµατος βοσκής έτους 2013 όπως παρακάτω: 

• Το δικαίωµα βοσκής να ορισθεί κατά κεφαλή για όλο το ∆ήµο σε: 
•  

α) 0,25 ευρώ για κάθε αιγοπρόβατο, για κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µέχρι 150 
αιγοπρόβατα 
β) 0,35 ευρώ για κάθε αιγοπρόβατο, για κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις πάνω από 150 
αιγοπρόβατα 
γ) 0,40 ευρώ για κάθε βοοειδές, για κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µέχρι 15 βοοειδή 
δ) 0,53 ευρώ για κάθε βοοειδές, για κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις πάνω από 15 
βοοειδή 

• 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: 117.771,841 στρ. Ειδικότερα οι διαθέσιµοι 
προς βόσκηση βοσκότοποι έχουν ως εξής:  

9. ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου: 7.724 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) 

10. ∆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) 

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

12. ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού–Πρόνων: 860 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) 

13. ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης: 55.386 στρέµµατα και αναλυτικά: 
∆ηµοτική Κοινότητα Σάµης: 16.182 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. 
Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα 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) 

14. ∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου: 886,40 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)  

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

16. ∆ηµοτική Κοινότητα Οµαλών: 36.450 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). 

               

                 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                       Πιστό αντίγραφο 
 
 
                                                  Σάββας Σαββαόγλου 
                                             Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 



                                                                                  Α∆Α: ΒΕ54ΩΕ5-Κ4Ε                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 17 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  25 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  92  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ :Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 16838/ 22-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων   
4.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                     
6. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                  
 

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

προϊστάµενη  της Νοµικής  Υπηρεσίας  κ. Νίκη Χριστοφοράτου   ,   η οποία   εισηγούµενη  το 2 ο θέµα εκτός  

ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.» 

    Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

 

Την 23.05.2013 συζητείται µετά από αναβολή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

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

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

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

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

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

καταβάλουµε το χρηµατικό ποσό των 75.563,94 ευρώ νοµιµότοκα το οποίο αφορά προµήθεια υλικών 

ύδρευσης. 

 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως η Οικονοµική Επιτροπή χορηγήσει σχετική 

εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά 

την δικάσιµο της 23.05.2013 στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη 



Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν 

προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση.  

 Σε περίπτωση κωλύµατος των ως άνω δικηγόρων και µόνο εξαιρετικά στην περίπτωση αυτή 

σας παρακαλούµε όπως η Οικονοµική Επιτροπή χορηγήσει εντολή για την παράσταση ενώπιον του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά την δικάσιµο της 23.05.2013 στον δικηγόρο Μεσο-

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

 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ΑΠΕΧΕΙ της διαδικασίας διότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το εν λόγω θέµα . 
και αφού έλαβε υπόψη : 
 

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

                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Μεσολογγίου κατά την δικάσιµο της 23.05.2013 στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο 

από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση.  

2. Σε περίπτωση κωλύµατος των ως άνω δικηγόρων και µόνο εξαιρετικά στην περίπτωση αυτή , 

χορηγεί  εντολή για την παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά την 

δικάσιµο της 23.05.2013 στον δικηγόρο Μεσολογγίου κ. Νίκο Καυµενάκη, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

3. Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση της παράστασης του κ. Νικολάου  Καυµενάκη, ο καθορισµός της 

αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα  προσδιοριστεί  βάσει της  ισχύουσας  ΚΥΑ 

1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                  Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                Σάββας Σαββαόγλου    
                                             Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 17 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  25 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού 

                Εφετείου Πατρών. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 16838/ 22-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                    
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Σαµούρης Σπυρίδων   
4.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                Θεοφιλάτος Ευάγγελος          
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                   
6. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                   
 

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

στην  προϊστάµενη  της Νοµικής  Υπηρεσίας  κ. Νίκη Χριστοφοράτου   ,   η οποία   εισηγούµενη  το 

 3ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Πατρών.»  Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

 Στις 17.05.2013 συζητείται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών  (ακυρωτικός 

σχηµατισµός) η από 04.12.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 225/2012 αίτηση ακύρωσης του Θεοχάρη 

Κουνάδη του Αναστασίου κ.λ.π. κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  Με την ως άνω αίτηση ζητείται η 

ακύρωση της υπ’ αριθµό πρωτ. 3886/20-11-2012 απόφασης της ∆ιευθύντριας της Υπηρεσίας ∆όµησης 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ανάκληση της υπ΄ αριθµό 499/2001 οικοδοµικής άδειας και της 

αναθεώρησης αυτής. 

 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να χορηγήσει σχετική  εντολή – 

εξουσιοδότηση προκειµένου να παραστούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την 

δικάσιµο της 17.05.2013 ή σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο κατά την συζήτηση της από 04.12.2012 και 

µε αριθµό κατάθεσης 225/2012 αίτησης ακύρωσης του Θεοχάρη Κουνάδη κ.λ.π. η επί πάγια αντιµισθία 

δικηγόρος του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί η δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και οι 

δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση.        



 

 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  επισηµαίνει ότι ενώ χορηγήθηκε από την αρµόδια υπηρεσία η εν λόγω άδεια και έγινε 
το κτίσµα στην συνέχεια η ίδια υπηρεσία την ανακαλεί δηλώνει ότι επειδή δεν είναι ξεκάθαρες οι διαδικασίες  για 
το θέµα αυτό ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
 

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

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση να παραστούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την 

δικάσιµο της 17.05.2013 ή σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο κατά την συζήτηση της από 04.12.2012 και 

µε αριθµό κατάθεσης 225/2012 αίτησης ακύρωσης του Θεοχάρη Κουνάδη κ.λ.π. στην επί πάγια 

αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στη δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου 

χωριστά ή και οι δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση.        

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                             Σάββας Σαββαόγλου    
                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 17 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  25 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού 

                  Εφετείου Πατρών. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 16838/ 22-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                         
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                         
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Σαµούρης Σπυρίδων   
4.   Γαλάτης Άγγελος                                                                                               Θεοφιλάτος Ευάγγελος       
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                  
6. Ζαπάντης Ανδρέας                                            
 

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

προϊστάµενη  της Νοµικής  Υπηρεσίας  κ. Νίκη Χριστοφοράτου   ,   η οποία   εισηγούµενη  το 4ο θέµα εκτός  

ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.» 

    Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

 

 Στις 17.05.2013 συζητείται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών  (ακυρωτικός 

σχηµατισµός) η από 10.11.2009 και µε αριθµό κατάθεσης 175/2009 αίτηση ακύρωσης του Γεωργίου 

Παπαδάτου του ∆ηµητρίου κατά της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης.  Με 

την ως άνω αίτηση ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθµό πρωτ. 5231/11.09.2007 απόφασης της ∆/νσης 

Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης για την 

ανάκληση της υπ΄ αριθµό 105/1997 οικοδοµικής άδειας. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ. 2 εδ. γ΄του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 6 παρ. 13 του Ν. 4071/2012 : «οι εκκρεµείς δίκες των πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

εκτός από αυτές που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις των πολεοδοµικών γραφείων που συνεχίζονται 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες γι’ αυτά τα θέµατα, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις ιδρυόµενες 



περιφέρειες..».  Η ως άνω αίτηση αφορά πράξη του Πολεοδοµικού Γραφείου, ως εκ τούτου η 

εκκρεµούσα δίκη πρέπει να συνεχιστεί από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, λόγω αρµοδιότητας. 

 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να χορηγήσει σχετική  εντολή – 

εξουσιοδότηση προκειµένου να παραστούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την 

δικάσιµο της 17.05.2013 ή σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο κατά την συζήτηση της από 10.11.2009 και 

µε αριθµό κατάθεσης 175/2009 αίτησης ακύρωσης του Γεωργίου Παπαδάτου η επί πάγια αντιµισθία 

δικηγόρος του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί η δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και οι 

δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση.        

 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
 

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

                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση να παραστούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την 

δικάσιµο της 17.05.2013 ή σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο κατά την δικάσιµο της 17.05.2013 ή σε κάθε 

µετ΄ αναβολή δικάσιµο κατά την συζήτηση της από 10.11.2009 και µε αριθµό κατάθεσης 175/2009 

αίτησης ακύρωσης του Γεωργίου Παπαδάτου στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκης 

Χριστοφοράτου ή αµισθί στη δικηγόρο κ.  Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και οι δύο από κοινού αφού δεν 

προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση.        

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                             Σάββας Σαββαόγλου    
                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Α∆Α: ΒΕ54ΩΕ5-Η9Χ           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 17 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  25 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ :Ορισµός δικαστικού ε̟ιµελητή. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 16838/ 22-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                               
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Σαµούρης Σπυρίδων   
4.   Γαλάτης Άγγελος                                                                                               Θεοφιλάτος Ευάγγελος       
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                   
6. Ζαπάντης Ανδρέας                                            
 

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

προϊστάµενη  της Νοµικής  Υπηρεσίας  κ. Νίκη Χριστοφοράτου   ,   η οποία   εισηγούµενη  το 5 ο θέµα  

εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή»  Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής  

Επιτροπής τα παρακάτω: 

  Με την υπ΄ αριθ. 121/2013 απόφαση του το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου έκανε δεκτή την από 6-8-2012 

ανακοπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και ακύρωσε την µε αριθ. 143/2012 διαταγή πληρωµής του Γεωργίου 

Αργυρόπουλου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για ποσό 4.169,70 Ευρώ πλέον τόκων και εξόδων που 

προέρχονταν από το έργο «Αυτοµατοποίηση της τηλεπίβλεψης και τηλεχειρισµού του συστήµατος 

ύδρευσης του ∆ήµου Πυλαρέων». 

 Η ως άνω απόφαση πρέπει να επιδοθεί στον αντίδικο προκειµένου αυτός να λάβει γνώση και 

για τις νόµιµες συνέπειες. 

 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή στο Πρωτοδικείο 

Κεφαλλονιάς προκειµένου να διενεργήσει την ως άνω επίδοση.    

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΚΑΤΑ. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
 

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



 
 

                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1. Ορίζει την δικαστικό επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Αριστέα Βικάτου να 

διενεργήσει την επίδοση  της υπ΄ αριθ. 121/2013 απόφασης του το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου 

στον αντίδικο προκειµένου αυτός να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες. 

2.  Η αµοιβή της  παραπάνω δικαστικό   επιµελήτρια   ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08- 

2008  υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.      

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                             Σάββας Σαββαόγλου    
                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Α∆Α: ΒΕ54ΩΕ5-ΦΤΚ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 17 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  25 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  96 / 2013 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια διαφόρων  

Ειδών ατοµικών παγωτών για την λειτουργία παραλιών Μύρτου και Πλατύ –Γυαλιού. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 16838/ 22-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Σαµούρης Σπυρίδων   
4.   Γαλάτης Άγγελος                                                                                               Θεοφιλάτος Ευάγγελος     
5.  Σαββαόγλου Σάββας  
6.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                              
 

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

το 6o  θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ για την 

προµήθεια διαφόρων ειδών ατοµικών παγωτών για την λειτουργία των  παραλιών Μύρτου και Πλατύ –Γυαλιού.» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ που έχει ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΥΡΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ.  

   Σήµερα   24/4/2013 ηµέρα Τετάρτη και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 66/2013  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής    

  αποτελούµενη από τους:  

1.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος ∆ήµου Κεφαλλονιάς, πρόεδρος. 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείο Προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 9.30 π.µ έως 10.00 π.µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια διαφόρων ειδών ατοµικών 
παγωτών για την λειτουργία των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού. 



Τις 10.05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον υπάλληλο 
του πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Γεώργιο Μπεκατώρο προκειµένου να ενηµερωθεί για 
το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10.00 π µ , του ανακοίνωσε ότι δεν έχει  
πρωτοκολληθεί  καµία προσφορά. 
Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας  ενδιαφερόµενος  µε κλειστή προσφορά  
1  Λιγνός ∆ιονύσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε τα δικαιολογητικά  παρουσία 
του  ενδιαφερόµενου   και αφού τα έλεγξε & τα  µονόγραψε  , παρουσιάστηκαν πλήρη βάση της 
διακήρυξης και  προέβη και στο άνοιγµα του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς και αναλυτικά : 
1. Λιγνός ∆ιονύσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. µε  έκπτωση  5,31 % επί του προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι  
3.716,46 ευρώ η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 

       Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 
1. την  13847/4-4-2013  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, 
µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη 
χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 
3. Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    

      4. Την    παραπάνω προσφορά. 
      5. Το γεγονός ότι προσφέρθηκε έκπτωση 5,31 % επί του προϋπολογισµού της   
           µελέτης όπου  οι ενδεικτικές τιµές ήταν χαµηλότερες από την µέση τιµή της αγοράς. 

6. Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την προµήθεια διαφόρων ειδών ατοµικών παγωτών 
για την λειτουργία των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γυαλού για την εύρυθµη λειτουργία τους  και η 
µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο  

      κόστος εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί τέτοιο ποσοστό έκπτωσης. 
                                                        ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

         Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια διαφόρων ειδών ατοµικών παγωτών για την 
λειτουργία των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γυαλού για τον δήµο Κεφαλλονιάς  
1.  Τον Λιγνός ∆ιονύσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. µε  έκπτωση  5,31 % επί του προϋπολογισµού της µελέτης 
ήτοι  3.716,46 ευρώ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ  66.283,54 ευρώ. 

 Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού 
έλαβε υπόψη : 
 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
               2) την  13847 /4-4-2013  απόφαση  του ∆ηµάρχου 
               3) τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 

        4)  τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ. 
                 5) το παραπάνω Πρακτικό  της αρµόδιας Επιτροπής : 
 
 

                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  για την προµήθεια διαφόρων ειδών  
ατοµικών παγωτών για την λειτουργία των  παραλιών Μύρτου και Πλατύ –Γυαλιού. 

 
2.  Ανακηρύττει ως µειοδότη του  Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε 
κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του 
ΕΚΠΟΤΑ τον κ. Λιγνό  ∆ιονύσιο και ΣΙΑ Ο.Ε. µε  έκπτωση  5,31 % επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης ήτοι  3.716,46 ευρώ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ  66.283,54 ευρώ. 
 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                               Πιστό αντίγραφο 
 
 
                                             Σάββας Σαββαόγλου 
                                         Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 



                                                                            Α∆Α: ΒΕ54ΩΕ5-ΝΧΦ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 17 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  25 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  97  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 16838/ 22-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Σαµούρης Σπυρίδων   
4.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                Θεοφιλάτος Ευάγγελος    
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                            
6.  Ζαπάντης Ανδρέας                                            
 

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

προϊστάµενο   της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ,   ο οποίος   εισηγούµενος   

το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

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

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

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

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

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 

 

 



 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία Κ.Α. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

794 23/04/2013 5.412,00 Αµοιβές τεχνικών[ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ] 00.6117.01 9.588,00 

795 23/04/2013 6.451,00 

Μελέτη ανάδειξης -  αξιοποίησης τουριστικού 
περιπτέρου Καλλιθέας - τεύχη δηµοπράτησης 
Αρχιτεκτονικής µελέτης ΣΑΤΑ 2012-2013 70.7411.02 0,00 

796 23/04/2013 4.980,27 

Αναγκαίες εργασίες διευθέτησης οµβρίων οικισµού 
Ατσουπάδων της  ∆.Ε Ελειού -Πρόννων  ( ΣΑΤΑ 
2012-2013 ) 25.7336.02 19,73 

797 23/04/2013 573,18 
Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων[ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ:25/2013,ΟΡΙΣΜΟΣ] 00.6111 11.741,52 

798 23/04/2013 30,75 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΑΠ. 
ΟΡΙΣΜΟΥ:25/2013] 00.6116 2.063,35 

799 23/04/2013 226,32 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΡΙΣΜΟΥ:3/2013] 00.6116 1.837,03 

800 23/04/2013 184,50 

Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΡΤΟΥ & ΠΛΑΤΥ] 10.6463 9.156,22 

801 23/04/2013 246,00 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ] 10.6463 8.910,22 

802 24/04/2013 86,21 

Συντήρηση και επισκευή σκευών , επίπλων και 
λοιπού εξοπλισµού [ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
FAX] 10.6265 9.563,24 

803 24/04/2013 372,83 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 14.195,37 

804 24/04/2013 2.023,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων[ΒΟΜΒΗΤΕΣ,ΤΡΙΓΩΝΑ,ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ,ΠΥ
ΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ] 20.6671 14.062,00 

805 24/04/2013 2.850,00 
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) 
[ΠΑΡΑΒΟΛΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ] 20.6323 2.150,00 

806 24/04/2013 202,95 
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων [ΚΗΥ 
5891,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ] 20.6671 13.859,05 

807 24/04/2013 221,40 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
[ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΗΥ 5891] 20.6263 25.074,60 

808 24/04/2013 1.134,18 
Ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων[ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΚΗΙ 4417] 20.6671 12.724,87 

809 24/04/2013 405,90 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων[ΚΗΙ 4417,ΕΡΓΑΣΙΕΣ] 20.6263 24.668,70 

810 24/04/2013 167,77 
Ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων[ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΗΥ 5878] 20.6671 12.557,10 

811 24/04/2013 409,34 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων [ΚΗΥ 3977] 20.6671 12.147,76 

812 24/04/2013 86,10 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων[ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΗΥ 3977] 20.6263 24.582,60 

813 24/04/2013 2.711,27 
Ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων[ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΗΙ 4927] 20.6671 9.436,49 

814 24/04/2013 738,00 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
[ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΗΙ 4927] 20.6263 23.844,60 

815 24/04/2013 166,05 
Ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων[ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΗΥ 5873] 20.6671 9.270,44 

816 24/04/2013 110,70 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων[εργασία ΓΙΑ  ΚΗΥ 5873] 20.6263 23.733,90 

817 24/04/2013 111,93 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων[ΚΗΥ 3965] 20.6671 9.158,51 
818 24/04/2013 493,72 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΗΙ 4928 20.6671 8.664,79 
819 24/04/2013 393,60 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΗΙ 4928 20.6263 23.340,30 
820 24/04/2013 108,97 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΚΗΙ 4928 20.6671 8.555,82 
821 24/04/2013 49,20 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΗΙ 4928 20.6263 23.291,10 

822 24/04/2013 1.660,50 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων[ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ] 20.6264 5.564,80 



823 24/04/2013 246,30 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΗΥ 5879 20.6671 8.309,52 
824 24/04/2013 159,90 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΗΥ 5879 20.6263 23.131,20 
825 24/04/2013 45,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων[ΚΕΚ 478] 20.6671 8.264,52 

826 24/04/2013 469,00 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 
∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 70.6264 1.699,43 

827 24/04/2013 640,55 
Ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων[ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΗΙ 8903] 20.6671 7.623,97 

828 24/04/2013 676,50 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
[ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΗΙ 8903] 206263 22.454,70 

829 24/04/2013 1.131,60 

Εργασίες Συντήρησης  - επισκευής 
ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων 
∆ηµοτικών κτιρίων 10.6261.06 13.868,40 

830 24/04/2013 1.863,45 
Εργασίες  επισκευής  τοιχίων  αντιστήριξης [∆Ε 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ] 30.7323.82 22.136,55 

831 24/04/2013 3.600,00 
Αποκατάσταση  τοίχου αντιστήριξης  στο ποτάµι 
Ληξουρίου  ∆.Ε. Παλικής (ΣΑΤΑ  2012-2013) 30.7333.59 194,91 

832 24/4/2013 10.000,00 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(ΝΟΑ 62/2013 ΑΠΟΦ. ∆.Σ.) 00.6734 20.000,00 

835 25-04-2013 95.800,00 Προγραµµατική Σύµβαση ΚΕ∆ΗΚΕ 00.6737.02 766.788,82 

836 25-04-2013 6.146,00 Τοιχίο αντιστήριξης στα ∆ΙΛΙΝΑΤΑ  30.7333.12 0,00 

837 25-04-2013 1.000,00  
Εργασίες καθαριότητας και συντήρησης ∆ηµ. 
Κτιρίων. 10.6261.05 8.500,00 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
αναλήψεως υποχρεώσεων : 
O κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων: 795-797-798-799-800-801-
805- και 835. 
Οι κ.  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει   την  πρόταση 800 και προτείνει στην 832 να  διατεθούν επιπλέον 
10.000,00 για τον ΝΟΑ , 7.0000,00 για τον ΝΟΚΙ και 7.000,00 για  στην οµάδα των ∆ιλινάτων   και ψηφίζει την 
πρότασή του  και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

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

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

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 


