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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                     
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 28 ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  25 η  Ιουλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    167   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 25  η   Ιουλίου  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 :  32148 /22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                 Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                           
3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                    
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
7.  Αποστολάτος Γεράσιµος    
 

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

προϊστάµενο  του Γραφείου Προµηθειών  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη   ,  

  ο οποίος   εισηγούµενος  το 3ο 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 
προυπ. Υπόλοιπο 

1257 19/07/2013 3.571,92 
∆ηµοσίευση προκυρήξεων[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ] 10. 6462 3.608,30 

1258 19/07/2013 596,55 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΟΥΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ] 10. 6463 936,00 

1259 19/07/2013 307,50 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΟΥΡ.ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ] 10. 6463 628,50 

1260 19/07/2013 1.964,00 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων[ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ,ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕ ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ:120/2013] 00. 6111 7.867,33 

1261 19/07/2013 314,88 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων[ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ:210/2012] 00. 6111 7.552,45 
1267 21/07/2013 1.328,40 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων[ΠΡΟΣΛΗΨΗ 58 ΑΤΟΜΩΝ] 10. 6462 2.279,90 
1268 21/07/2013 578,10 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΑΠΟΦΑΣΗ ∆Σ 19/2013] 10. 6463 50,40 
1270 22/07/2013 5.000,00 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 20. 6234 0,00 

1273 23/07/2013 6.186,80 
Μεταφορά µαθητών Α/Βάθµιας & Β/βάθµιας εκπ/σης ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( επιχορήγηση ΥΠΕΣ)-ΜΑΙΟΥ & ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 15.6162.01 88.141,00 

1274 23/07/2013 1.482,15 
∆ηµοσίευση προκυρήξεων[ΠΡΟΣΛΗΨΗ 58 Ι∆ΟΧ]-ΤΙΜΛ. 
182/23-7-13 10. 6462 797,75 

1276 23/07/2013 16.627,63 
Τεχνικός Σύµβουλος  ΕΣΠΑ για το έργο " ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΠΟΡΟΥ"( ΕΠΠΕΡΑΑ ) -2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25.7425.02 11.361,28 

1277 23/07/2013 731,85 

Παραχώρηση και εγκατάσταση νέων προγραµµάτων 
[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ΓΙΑ 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ] 10.6266.04 5.260,81 

1278 23/07/2013 212,79 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ  20. 6262 11.623,14 
1279 23/07/2013 393,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 20. 6262 11.623,14 
1280 23/07/2013 393,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 20. 6262 11.623,14 
1281 23/07/2013 100,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 20. 6261 10.623,14 
1282 23/07/2013 100,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 20. 6262 10.623,14 
1283 23/07/2013 172,20 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 20. 6262 10.623,14 
1284 23/07/2013 172,20 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 20. 6262 10.623,14 
1285 23/07/2013 172,20 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 20. 6262 10.623,14 
1286 23/07/2013 172,20 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 20. 6262 10.623,14 
1287 23/07/2013 111,20 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 20. 6262 10.623,14 
1288 23/07/2013 146,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 35. 6672 4.854,00 
1289 23/07/2013 188,38 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ  ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20.6654.00 13.398,72 
1290 23/07/2013 197,26 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ  ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20.6654.00 13.398,72 
1291 23/07/2013 105,48 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ  ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6641 33.988,92 
1292 23/07/2013 184,50 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ  ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6262 10.254,14 
1293 23/07/2013 184,50 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ  ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6262 10.254,14 
1294 23/07/2013 148,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ  ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 20. 6641 33.840,92 
1295 23/07/2013 145,34 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 10. 6661 9.930,14 
1296 23/07/2013 142,31 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ  ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 10. 6661 9.930,14 
1297 23/07/2013 137,02 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ  ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 10. 6661 9.930,14 
1298 23/07/2013 131,36 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ  ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 10. 6661 9.930,14 
1299 23/07/2013 148,01 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ  ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 10. 6661 9.930,14 

1300 24/07/2013 215,25 
∆ηµοσίευση προκυρήξεων[ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤ/ΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ] 10. 6462 582,50 

1301 24/07/2013 1.930,60 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής 70.6279.12 6.881,90 

1302 24/07/2013 10.000,00 ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
15. 
6741.15 70.000,00 

1303 24/07/2013 830,00 Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία 20. 6699 2.769,19 



1304 24/07/2013 62,35 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
σκευών και λοιπού εξοπλισµού 20. 6265 4.570,72 

1305 24/07/2013 1.397,00 Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία 20. 6699 1.372,19 
1306 24/07/2013 950,00  Προµήθεια µοκέτας για Σπήλαιο ∆ρογκαράτης  70.6699.06 5.620,00 
1307 24/07/2013 188,89 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 70. 6662 10.225,59 

1308 24/07/2013 369,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σάµης  70.6279.13 6.997,60 

1309 24/07/2013 1.476,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 70. 6662 10.225,59 

1310 24/07/2013 467,40 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σάµης  70.6279.13 6.997,60 

1311 24/07/2013 3.300,00 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10. 7133 3.885,77 

1312 24/07/2013 107,39 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά 

10. 
7134.00 7.845,18 

1313 24/7/2013 108,38 
Αµοιβές διακστικών επιµελητών (ΑΙΜΙΛΙΑ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΟΡΙΟΘΕΣΙΑ ΜΕ 99/2013 ΑΠΟΦ.ΟΙΚ) 00. 6116 1.464,94 

1314 24/7/2013 233,70 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ) 10. 6462 348,80 

1315 24/7/2013 233,70 
∆ηµοσίευση προκηρύξεων (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚ.ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ)) 10. 6462 115,10 

1316 24/7/2013 1.845,00 

Εργασίες συντήρησης -επισκευής ηλεκτρ/κών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών Κτιρίων (ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ.) 10.6261.06 8.987,32 

1317 24/7/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε Πυλάρου. 20. 6641 23.840,92 

1318 24/7/2013 1.476,00 

Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλάρου (συντήρηση ηλεκτρ/κών εγκαταστάσεων για τη 
λειτουργία των εγκατ/ων παραλίας Μύρτου 70.6279.15 7.344,00 

1319 24/7/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε Αργοστολίου. 20. 6641 23.840,92 

1321 25/07/2013 5.719,50 
Εργασίες  διαµόρφωσης και συντήρησης Αγροτικών δρόµων 
∆ηµοτικής Ενότητας  Λειβαθούς ΣΑΤΑ 2012-2013  30.7323.99 14.280,50 

1322 25/07/2013 6.962,84 
Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) 30.7336.01 17.037,16 

1323 25/07/2013 6.745,32 
Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Αργοστολίου (ΣΑΤΑ 2012-
2013) 30.7323.72 17.254,68 

1324 25/07/2013 12.054,00 Συντήρηση -  ανακαίνιση  σπηλαίων ∆ρογκαράτης - Μελισάνης  70.6261.04 5.916,00 

1325 25/07/2013 855,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς. 70.6279.16 478,30 

1326 25/07/2013 948,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου  70.6279.11 11.962,40 

1327 25/07/2013 650,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου  70.6279.11 11.962,40 

 

 

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

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

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης  ψηφίζει τις προτάσεις : 1257-1260-1261-1267-1273-1274-1276-1277 από 

1278 έως και 1299- 1300-1302-1313-1315 και από 1321 έως και 1327. 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις προτάσεις: 1257-1258-1259-1260-1261267-1268-1273-1274-1276-

1277 από 1278 έως και 1299-1300-1302-1313-1314 και 1315. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι η ∆ηµοτική Αρχή για άλλη µία φορά επικαλούµενη την 

εξαίρεση και το κατεπείγον συνεχίζει να εγκρίνει δαπάνες µε απευθείας αναθέσεις χωρίς να υπάρχουν  

προσφορές για την επιλογή της χαµηλότερης τιµής , διασφαλίζοντας έτσι την σωστή διαχείριση του 

δηµοσίου χρήµατος ,  δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις:1267-1273-1274 από την 1278 έως 

και την 1299 -1300-1302 και 1315. 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         Α∆Α: ΒΛ4ΝΩΕ5-1ΤΚ               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 28 ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  25 η  Ιουλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     168  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Αίτηµα εξώδικου συµβιβασµού Νικολάου Γασπαρινάτου επί της µε αριθ. 41/2012 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Σαµαίων και 26/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ληξουρίου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 25  η   Ιουλίου  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 :  32148 /22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                 Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                            
3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                    
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
7.  Αποστολάτος Γεράσιµος    
                                                                                                                                                                                                                                                        
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος   

το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Αίτηµα εξώδικου συµβιβασµού Νικολάου Γασπαρινάτου επί της µε 

αριθ. 41/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σαµαίων και 26/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Ληξουρίου.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ αρίθ. 21140/20-05-2013 αίτηση του κ. 

Νικολάου Γασπαρινάτου του Γεωργίου κατοίκου Αργοστολίου  -Θεµιστοκλέους 11  που έχει ως εξής:  

Σας είχα κοινοποιήσει τις µε αριθµό  46/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σαµαίων και 26/2012 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Ληξουρίου. 

Με την παρούσα µου σας δηλώνω, και ενόψει εξεύρεσης συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, ότι 

παραιτούµαι των τόκων υπερηµερίας και της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης , δια να µην ασκηθεί 

έφεση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς προκειµένου να εισπράξω το ποσό που µου επιδικάζεται ως 

κεφάλαιο. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο  του  ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η 
οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση – γνωµοδότησή  της που έχει ως εξής: 

 

 Με την από 20-05-2013 αίτηση του ο κ. Νικόλαος Γασπαρινάτος υποβάλει αίτηµα για εξώδικο 

συµβιβασµό σε εκτέλεση των ως άνω αναφεροµένων αποφάσεων, παραιτούµενος του ποσού των 



τόκων υπερηµερίας, τον οποίο υπολογίζει για τη µεν υπ΄ αριθ. 26/2012 απόφαση σε 305,24 ευρώ και 

για τη δε υπ΄ αριθ. 41/2012 απόφαση στο ποσό των 442,44 ευρώ, ζητώντας την παραίτηση από τις ήδη 

ασκηθείσες εφέσεις. Επί αυτού επισηµαίνεται ότι ο υπολογισµός του τόκου δεν έχει γίνει ορθά καθώς για 

το ∆ηµόσιο και τους ΟΤΑ, όπως έχει κριθεί µε την υπ΄ αριθ. 25/2012 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού 

∆ικαστηρίου, το επιτόκιο είναι 6%. Κατά συνέπεια για την υπ΄ αριθ. 41/2012 απόφαση ο οφειλόµενος 

τόκος υπερηµερίας για το χρονικό διάστηµα από 23-12-2010 µέχρι τις 7-9-2012 είναι 298,73 ευρώ και 

όχι 442,44 ευρώ ενώ για την µε αριθ. 26/2012 απόφαση ο οφειλόµενος τόκος υπερηµερίας για το 

χρονικό διάστηµα από 23-12-2010 µέχρι τις 11-07-2012 είναι 205,27 ευρώ και όχι 305,24 ευρώ. Σε κάθε 

δε περίπτωση επί της ως άνω αιτήσεως θέτω υπόψη σας τα εξής: 

1) Ως προς την µε αριθ. 41/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σαµαίων: 

Με την από 13-12-2010 αγωγή του, απευθυνόµενη στο Ειρηνοδικείο Σαµαίων, ο κ. Νικόλαος 

Γασπαρινάτος ζήτησε να του καταβληθεί ποσό 2.915,50 ευρώ για προµήθειες που έλαβαν χώρα κατά 

το έτος 2007, 2008 και 2010 στον πρώην ∆ήµο Πυλαρέων. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 21-06-2012. 

Κατά την ανωτέρω δικάσιµο ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, οιονεί καθολικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου 

Πυλαρέων, εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου προβάλλοντας 

ένσταση ακυρότητας της σύµβασης και ένσταση αοριστίας της επικουρικής βάσης του αδικαιολόγητου 

πλουτισµού. Το δικαστήριο µε την µε αριθ. 41/2012 απόφαση του έκανε δεκτή την αγωγή του, 

αναγνωρίζοντας την ακυρότητα της σύµβασης αλλά πιθανολογώντας ότι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς έχει 

καταστεί αδικαιολόγητα πλουσιότερος. Η ως άνω ανάθεση έγινε κατά παρέκκλιση των νοµίµων 

διαδικασιών δηλαδή προφορικά, χωρίς εντολή ∆ηµάρχου ή ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ενώ σχετική 

απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής είναι µεταγενέστερη των εκδοθέντων τιµολογίων και του 

πρακτικού παραλαβής και µε αυτήν εγκρίνεται µόνο η δαπάνη. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι ο εναγόµενος 

∆ήµος έγινε παράνοµα πλουσιότερος σε βάρος του ενάγοντος. Με τα δεδοµένα όµως που έχω υπόψη 

µου και µη δυνάµενη να υποκαταστήσω το ρόλο του ∆ικαστηρίου δεν έχω τη δυνατότητα να βεβαιωθώ 

για το ακριβές ποσό κατά το οποίο ο ∆ήµος έγινε ενδεχοµένως πλουσιότερος σε βάρος της περιουσίας 

του ενάγοντος καθώς δεν προκύπτει πότε, πού, από ποιον και σε ποια ποσότητα παραγγέλθηκαν τα 

επίµαχα υλικά αφού σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος σε όλες του τις συναλλαγές εκπροσωπείται από το 

νόµιµο εκπρόσωπο του που είναι ο ∆ήµαρχος και όχι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών. Επιπλέον επειδή 

ακριβώς δεν ακολουθήθηκε καµία διαγωνιστική ή αξιολογική διαδικασία δεν υπάρχει η βεβαιότητα ότι ο 

∆ήµος πέτυχε την καλύτερη και ευνοϊκότερη τιµή ώστε να υπάρχει αναλογία παροχής και αντιπαροχής. 

Κατά τη συζήτηση της έφεσης του ∆ήµου υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες αυτή να απορριφθεί κάνοντας 

το ∆ικαστήριο εκ νέου δεκτή τη βάση του αδικαιολόγητου πλουτισµού. Τούτο όµως, µε δεδοµένο τους 

ανωτέρω προβληµατισµούς, δεν υπερισχύει, κατά τη δική µου άποψη, της υποχρέωσης των ΟΤΑ και 

γενικά του ∆ηµοσίου να εξαντλούν τα ένδικα µέσα αφενός γιατί η γνωµοδότηση του δικηγόρου δεν 

µπορεί να υποκαταστήσει τη δικαστική απόφαση αφετέρου διότι έχω την άποψη ότι µε την ενέργεια 

αυτή εξωδικαστικά νοµιµοποιούνται έµµεσα µη σύννοµες και µη τυπικές διαδικασίες, που έχουν 

υιοθετηθεί και τελικά αποδεικνύονται επιζήµιες για τα συµφέροντα του ∆ήµου.  

Επιπλέον δε επισηµαίνεται ότι µετά από λεπτοµερέστερο έλεγχο που ζητήθηκε από την 

υπηρεσία µας διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των αναφεροµένων στην αγωγή τιµολογίων έχουν 

εξοφληθεί από τον πρώην ∆ήµο Πυλαρέων ήδη από το έτος 2008 το ένα και 2009 το άλλο. Για το 

γεγονός αυτό δηλαδή της διεκδίκησης εξοφληµένων τιµολογίων, το οποίο παρατηρείται 

ιδιαίτερα συχνά µε κίνδυνο διπλοπληρωµής αυτών, η υπηρεσία µας επιφυλάσσεται κάθε άλλης 

νόµιµης ενέργειας.   

2) Ως προς την µε αριθ. 26/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ληξουρίου: 



Με την από 13-12-2010 αγωγή του, απευθυνόµενη στο Ειρηνοδικείο Ληξουρίου, ο κ. Νικόλαος 

Γασπαρινάτος ζήτησε να του καταβληθεί ποσό 2.188,96 Ευρώ για προµήθειες που έλαβαν χώρα κατά 

το έτος 2010 στον πρώην ∆ήµο Παλλικής. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 23-03-2012. Κατά την ανωτέρω 

δικάσιµο εκπροσώπησα το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, οιονεί καθολικό διάδοχο του πρώην ∆ήµου Παλλικής, 

προβάλλοντας ένσταση έλλειψης δικαιοδοσίας, ένσταση ακυρότητας της σύµβασης και ένσταση 

αοριστίας της επικουρικής βάσης του αδικαιολόγητου πλουτισµού. Το δικαστήριο µε την µε αριθ. 

26/2012 απόφαση του έκανε δεκτή την αγωγή του ενάγοντος κατά την κύρια βάση της, θεωρώντας 

έγκυρη την κατάρτιση των συµβάσεων παρόλο που τα αναφερόµενα στην αγωγή αγαθά είναι οµοειδή, η 

προµήθεια τους έχει γίνει σε µικρό χρονικό διάστηµα και κατά πάγια αρχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 

κατάτµηση οµοειδών αγαθών είναι µη σύννοµη καθώς µέσω αυτής καταστρατηγείται η διαδικασία του 

πλειοδοτικού διαγωνισµού. Επιπλέον επειδή ακριβώς δεν ακολουθήθηκε καµία διαγωνιστική ή 

αξιολογική διαδικασία δεν υπάρχει η βεβαιότητα ότι ο ∆ήµος πέτυχε την καλύτερη και ευνοϊκότερη τιµή 

ώστε να υπάρχει αναλογία παροχής και αντιπαροχής. 

Κατά τη συζήτηση της έφεσης του ∆ήµου υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες αυτή να απορριφθεί κάνοντας 

το ∆ικαστήριο εκ νέου δεκτή την αγωγή του αντιδίκου. Τούτο όµως µε δεδοµένο τους ανωτέρω 

προβληµατισµούς δεν υπερισχύει κατά τη δική µου άποψη της υποχρέωσης των ΟΤΑ και γενικά του 

∆ηµοσίου να εξαντλούν τα ένδικα µέσα, για τους ίδιους ως άνω αναφερόµενους λόγους ήτοι αφενός 

γιατί η γνωµοδότηση του δικηγόρου δεν µπορεί να υποκαταστήσει τη δικαστική απόφαση αφετέρου δε 

διότι έχω την άποψη ότι µε την ενέργεια αυτή εξωδικαστικά νοµιµοποιούνται έµµεσα µη σύννοµες και µη 

τυπικές διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί και τελικά αποδεικνύονται επιζήµιες για τα συµφέροντα του 

∆ήµου.     

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισηµαίνει  τα παρακάτω: Η πρόταση της Νοµικής Υπηρεσίας είναι να µην 

γίνει εξώδικος συµβιβασµός, παράλληλα στην εισήγηση της η Υπηρεσία αναφέρει ότι µερικά τιµολόγια 

που αναφέρονται στη δικαστική απόφαση είχαν ήδη πληρωθεί από τον ∆ήµο , για τα  παραπάνω 

δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω : Συζητάµε εδώ για  τιµολόγια εκ των οποίων κάποια 

είναι πληρωµένα και κάποια απλήρωτα ,εδώ πέρα θα σταθώ στο πολιτικό σκεπτικό το οποίο από ότι 

φαίνεται ισχύει διαχρονικά εφόσον   για το τιµολόγιο της Πυλάρου (ποσό 2.915,50 )η Νοµική Υπηρεσία 

αναφέρει α) Η ως άνω ανάθεση έγινε κατά παρέκκλιση των νοµίµων διαδικασιών δηλαδή προφορικά, 

χωρίς εντολή ∆ηµάρχου ή ∆ηµαρχιακής Επιτροπής β) σχετική απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 

είναι µεταγενέστερη των εκδοθέντων τιµολογίων και του πρακτικού παραλαβής και µε αυτήν εγκρίνεται 

µόνο η δαπάνη, γ) δεν προκύπτει πότε, πού, από ποιον και σε ποια ποσότητα παραγγέλθηκαν τα 

επίµαχα υλικά αφού σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος σε όλες του τις συναλλαγές εκπροσωπείται από το 

νόµιµο εκπρόσωπο του που είναι ο ∆ήµαρχος και όχι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών και δ) δεν 

ακολουθήθηκε καµία διαγωνιστική ή αξιολογική διαδικασία δεν υπάρχει η βεβαιότητα ότι ο ∆ήµος πέτυχε 

την καλύτερη και ευνοϊκότερη τιµή ώστε να υπάρχει αναλογία παροχής και αντιπαροχής. Η ίδια πολιτική 

πρακτική και για πολύ µεγαλύτερα ποσά από το παραπάνω ,συνεχίζεται µέχρι σήµερα , αυτά που σας 

επισηµαίνουµε  , όταν  έρχονται δαπάνες µεταγενέστερα για έγκριση και όταν κάνετε απευθείας 

αναθέσεις χωρίς διαγωνισµούς  για ευνοϊκότερες τιµές ,  για τους λόγους αυτούς ΑΠΕΧΟΥΜΕ της 

διαδικασίας. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το αίτηµα του κ. Γασπαρινάτου  
3) την παραπάνω Εισήγηση – Γνωµοδότηση  της Νοµικής  Υπηρεσίας :   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

∆εν κάνει δεκτό  το αίτηµα εξώδικου συµβιβασµού του Νικολάου Γασπαρινάτου επί της µε αριθ. 41/2012 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Σαµαίων και της 26/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ληξουρίου ,  

σύµφωνα µε την γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου . 

 
 
 
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: ΒΛΩ5ΩΕ5-5∆Θ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                        26-08-2013 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 28  ης  (τακτικής συνεδρίασης)  της Οικονοµικής Επιτροπής την  

25 η Ιουλίου   2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   169  / 2013 
              
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού Β’ Τριµήνου 
2013.  
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η   Ιουλίου   του έτους 2013, ηµέρα  Πέµπτη    και ώρα 
13.00 το πρωί, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  32148 /22-
07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010  
∆εδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7 ) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                           Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                 
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                           
3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                      
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
7.  Αποστολάτος Γεράσιµος    

 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενος  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων 
εκτέλεσης Προϋπολογισµού Β’ Τριµήνου 2013.»  

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 
η Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει 
ανά τρίµηνο έκθεση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η Έκθεση αυτή στην οποία 
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
 
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την 
παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: 
«Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών 
υπηρεσιών του οικείου δήµου, υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τριµηνιαία 
έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το 
προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 



παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του οικείου δήµου. Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριµήνου 
κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση 
είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα 
έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το 
οικείο συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός 
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα 
παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί 
σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή 
υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαµβάνει η έκθεση, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης». 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 
40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων 
τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από 
την οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών 
υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. Η τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 1 έως 
και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 
 
Με την αριθ. 39/2013  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισµός του έτους .2013   και εγκρίθηκε µε  
την υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάµενος της ∆/νσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου κοινοποίησε στην Οικονοµική Επιτροπή την εισήγηση σχετικά µε την 
έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του B’  τριµήνου του έτους  2013. 
Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της ΅Έκθεσης των αποτελεσµάτων  
εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Β΄ τριµήνου του έτους 2013 , όπως 
παρακάτω: 
Ως προς τα έσοδα  τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εµφανίζονται 
στον πίνακα 1 ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εν λόγω  θέµατος. 
Ως προς τα έξοδα τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εµφανίζονται 
στον πίνακα 2 ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εν λόγω  θέµατος. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αναφέρει τα παρακάτω: 
Υπάρχουν ήδη αποκλίσεις στον προϋπολογισµό 2013 και θα είναι µεγαλύτερες τα δύο 
επόµενα τρίµηνα. 
Εποµένως θα χρειαστεί άµεσα αναµόρφωσή του και στα έσοδα αλλά και στα έξοδα για να 
µην καταλήξει ο ∆ήµος στο Παρατηρητήριο και την Επιτήρηση.  
Στην συνέχεια ζητά από την Υπηρεσία να προσκοµιστούν τα παρακάτω  στοιχεία και να 
καταγραφούν στην παρούσα απόφαση α) οι  οφειλές του ∆ήµου σε προµηθευτές και έργα 
µέχρι 31-12-2010 ,  β) οι οφειλές του ∆ήµου σε προµηθευτές και έργα από 1/01/2011 
µέχρι και σήµερα. 
Τα στοιχεία αυτά  προσκοµίστηκαν εκ νέου τις 23-08-2013  από τον   Προϊστάµενο της 
∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου   κ. Γεράσιµου Παυλάτου και έχουν ως 
εξής: 

Το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε προµηθευτές σύµφωνα και µε την 
τροποποιηµένη αρχική απογραφή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ανέρχεται στο ποσό των 



11.009.070,70�. Οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις στις 31/7/2013 ήταν 4.802.772,87 �, ενώ 
το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε προµηθευτές   ήταν 7.562.918,40� (η 
διαφορά 2.760.145,53� είναι οι απλήρωτες υποχρεώσεις σε προµηθευτές εκτός του 
υπολοίπου των υποχρεώσεων που έρχονται από την παραπάνω αρχική απογραφή).   

Ο κ. Ζαπάντης  δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης συµφωνεί µε την θέση του κ. Ζαπάντη και καταψηφίζει την 
εισήγηση. 
 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 
Η βαθιά αντεργατική πολιτική που ξεκινά από την λειψή χρηµατοδότηση του κράτους προς 
τον ∆ήµο Κεφαλονιάς, περνά στο άγριο χαράτσωµα των δηµοτών, φτάνει στην 
εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και καταλήγει πλέον, στέλνοντας στον 
καιάδα της ανεργίας µόνιµους εργαζοµένους µετά τους συµβασιούχους που έχουν απολυθεί. 
 
Η οικονοµική επιχορήγηση από το κράτος προς τον ∆ήµο (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κ.λ.π). µειώνεται 
συνεχώς και διαχρονικά. Και στις προηγούµενες συνθήκες των υψηλών ρυθµών 
καπιταλιστικής ανάπτυξης και τώρα, µε πρόσχηµα την κρίση, οι περικοπές και οι λεγόµενες 
διαρθρωτικές αλλαγές επιταχύνονται. ∆εν πρόκειται για τυχαίο φαινόµενο ή κάτι που γίνεται 
µόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι κεντρική στρατηγική της ΕΕ που υπηρετούν διαχρονικά οι 
κυβερνήσεις και οι δηµοτικές αρχές που αποδέχονται τον ευρωµονόδροµο και τις επιταγές 
του. 
 
Βλέποντας τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας προκύπτει µείωση της κρατικής 
χρηµατοδότησης προς τους ΟΤΑ κατά 60%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ το 
συνολικό κόστος λειτουργίας των δήµων ανέρχεται στα 3,6δις, το οποίο αποτελεί 
ανελαστικό-ελάχιστο κόστος λειτουργίας τους. Από αυτά το κράτος µέσω των ΚΑΠ 
δίνει 1,272δις, από τα οποία περίπου 263.4 εκατ. αφορά χρηµατοδότηση για 
µεταφερόµενες αρµοδιότητες από την κεντρική διοίκηση. ∆ηλαδή, το ποσό που δίνει η 
κεντρική διοίκηση είναι µόλις το 30% του συνολικού κόστους λειτουργίας των 
δήµων, οι οποίοι ήδη από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας εισπράττουν 1,027 δις. Έτσι 
για να καλύψουν το υπόλοιπο 70% καταφεύγουν σε υψηλά ανταποδοτικά τέλη, 
φόρους, πρόστιµα, παράβολα και δάνεια. 
 
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο η ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς κι ενώ τώρα κόπτεται και χύνει 
κροκοδείλια δάκρυα για το προσωπικό του ∆ήµου, πέρυσι έσπευσαν να εφαρµόσουν την 
κυβερνητική εγκύκλιο για κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων στον ΟΕΥ. 
 
Με το µηχανισµό του «Παρατηρητηρίου» ουσιαστικά έχουν υπογράψει ένα µνηµόνιο 
διαρκείας που µέσω του ∆ήµου Κεφαλονιάς θα πληρώνει η λαϊκή οικογένεια. Παρά τις 
αρχικές κορώνες της ∆ηµοτικής αρχής αλλά και των άλλων δυνάµεων της 
συµπολιτευόµενης αντιπολίτευσης ΟΛΟΙ το στηρίζουν και προσπαθούν να το 
εξιδανικεύσουν, ως ένα αθώο εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου για την ισοσκέλιση  
του δηµοτικού προϋπολογισµού, που είναι εκ προοιµίου µη ισοσκελισµένος και 
ελλειµµατικός, µε ευθύνη της ίδιας της κυβέρνησης µε την υποχρηµατοδότηση του δήµου. 
 
Παραθέτουµε ορισµένα ενδεικτικά στοιχεία έτσι όπως καταγράφονται στους πίνακες της 
οικονοµικής υπηρεσίας : 
 
1.Το 47% των Τακτικών Εσόδων  του Β΄ Τριµήνου 2013 προέρχονται από φόρους και 
τέλη των δηµοτών. 
2.Υπάρχει υστέρηση στα έσοδα σε σχέση µε το στόχο κατά -14,66% που οφείλεται κύρια 
από την µείωση της κρατικής επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και 
ληξιπρόθεσµα -75,66%. 
3.Εχουν µειωθεί οι δαπάνες -14,36% σε σχέση µε τον στόχο κύρια µε τις περικοπές στις 
αµοιβές προσωπικού -10,39% παρά την µεγάλη µείωση των προηγούµενων ετών που 
έφτασε έως -40% και οι δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων -16,65%. 
4.Επειδή υπάρχει σηµαντική υστέρηση εσόδων ( λόγω της µείωσης της κρατικής 
χρηµατοδότησης)  -1.132.767,84 έχει γίνει περικοπή στις δαπάνες για το Β Τρίµηνο 
του 2013 κατά 1.049.333,75. 



5.Το ταµείο του ∆ήµου που δείχνει να έχει στις 30.06.2013 3.284.288,31 είναι 
«πλασµατικό», όταν οι οφειλές των προηγούµενων ετών στις 31.12.2012 
ανέρχονται στα 8.787.577,27 . 
 
Ως Λαϊκή Συσπείρωση απαιτούµε : 
 
*Πλήρη κρατική χρηµατοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς που θα προέρχεται από την αύξηση της φορολόγησης στο 45% του µεγάλου 
κεφαλαίου, από την φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, από την αύξηση του ΦΠΑ 
στα είδη πολυτελείας. 
*Άµεση δραστική µείωση των ανταποδοτικών και άλλων τελών, µε στόχο την πλήρη 
κατάργηση τους. 
*Γενναία κρατική χρηµατοδότηση για τους βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθµούς. 
Κατάργηση των τροφείων. ∆ικαίωµα των παιδιών στη δηµόσια και δωρεάν Προσχολική 
Αγωγή.  
*Ενίσχυση και διεύρυνση των κοινωνικών δοµών (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ κ.λ.π.) 
µε υπηρεσίες αποκλειστικά χρηµατοδοτούµενες από τον κρατικό προϋπολογισµό, που να 
καλύπτουν όλους δωρεάν χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 
*Αφορολόγητο πετρέλαιο σε σχολεία , παιδικούς σταθµούς, αθλητικά κέντρα κ.λ.π. 
*Πρόγραµµα  δηµοσίων επενδύσεων για σύγχρονες κτιριακές κοινωνικές υποδοµές που να 
καλύπτουν όλο το φάσµα των προνοιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών. 
 
Με αυτό το πλαίσιο καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
 
 και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός 

των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

− την αριθ. 39/2013  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισµός του έτους 2013   και εγκρίθηκε µε την αριθ.  

3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης 
− την εισήγηση  του προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

σχετικά µε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του  Β τριµήνου του έτους 
2013. 

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Β΄ τριµήνου του έτους 2013 , 
ως ακολούθως:  

Α. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Β΄ τριµήνου του έτους 2013, 
εµφανίζονται στον πίνακα 1 ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης. 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Β’  τριµήνου του έτους 2013 
εµφανίζονται στον  πίνακα 2 ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 



 

                                                                                 Α∆Α: ΒΛ4ΝΩΕ5-5Ω9     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 28 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  25 η  Ιουλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  170   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός συµβολαιογράφου για την σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης µίσθωσης 
αγροτικής εκτάσεως για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων στο αθλητικό 
κέντρο ∆.Ε Πυλαρέων –Τ.Κ Ποταµιανάτων» 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η   Ιουλίου  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 : 32148/ 22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                 Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                             
3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                    
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
7.  Αποστολάτος Γεράσιµος    
 

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

συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ,εισηγούµενος  το 1o  θέµα  εκτός ηµερήσιας  

διάταξης: «Ορισµός συµβολαιογράφου για την σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης µίσθωσης  

αγροτικής εκτάσεως για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων στο αθλητικό  

κέντρο ∆.Ε Πυλαρέων –Τ.Κ Ποταµιανάτων»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την 

 εισήγηση της προϊστάµενης της  ∆/νσης Προγραµµατισµού κ. Αικατερίνης Ποδάρα  που έχει ως εξής: 

•    Σύµφωνα µε την µε αριθ.121/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς έχει γίνει ορισµός της συµβολαιογράφου της κ.Στάµω Τσιλιµιδού για την 
σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης παράτασης ∆ωρεάς παραχώρησης της χρήσης για 
τουλάχιστον 20 έτη από την Ι.Μ Θεµάτων, στην τοπική Κοινότητα Μακρυωτικών της ∆.Ε. 
Πυλαρέων του ∆. Κεφαλονιάς για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κτηρίου 
αποδυτηρίων στο αθλητικό κέντρο ∆.Ε. Πυλαρέων - Τ.Κ. Ποταµιανάτων», του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς το οποίο έχει ενταχθεί  στο Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007-2013» 

Τα απαιτούµενα στοιχεία από πλευράς ∆ήµου (τοπογραφικό διάγραµµα κλπ) για την σύνταξη της 
ανωτέρω συµβολαιογραφικής πράξης εστάλησαν στην κ. Στάµω Τσιλιµιδού.                                     Εν 



παραλλήλω είχε ζητηθεί και  η έγκριση της σχετικής απόφασης παράτασης παραχώρησης του 
Ηγουµενοσυµβουλίου της Ιεράς Μονής Υπ. Θεοτόκου  Θεµάτων από την Ιερά Συνοδό της Εκκλησίας 
της Ελλάδος.  

Σύµφωνα µε τα παρακάτω συνηµµένα πιστά φωτοαντίγραφα: 

1. το υπ’ αριθµ. 257/3-12-2012 πρακτικό του Ηγουµενοσυµβουλίου της Ιεράς Μονής Υπ. Θεοτόκου  
Θεµάτων και  

2. το υπ’ αριθµ. 142/311/12-2-2013 έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά µε 
την εικοσαετή παράταση παραχώρησης της αγροτικής εκτάσεως 8,5 στρεµµάτων στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς, υπό την προϋπόθεση καταβολής ελαχίστου συµβολικού τιµήµατος.  

3. Το ύψος του προαναφερθέντος συµβολικού τιµήµατος καθορίζεται σύµφωνα µε το αρ. 258/21-2-2013 
πρακτικό Ηγουµενοσυµβουλίου της Ιεράς Μονής Υπ. Θεοτόκου Θεµάτων στο σταθερό ποσό των 500€ 
ετησίως. 

   Σύµφωνα µε τα παραπάνω και µε τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) 
ελήφθη η µε αρ.167/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την οποία 
εγκρίνεται η σύναψη συµβολαιογραφικής πράξης απευθείας µίσθωσης στη θέση «ΞΕΡΑ» 
περιοχής Ποταµιανάτων ιδιοκτησίας της Ι. Μονής Θεµάτων µε σταθερό µίσθωµα 500€ ετησίως 
ως µοναδικό κατάλληλο για την εκπλήρωση του συγκεκριµένου δηµοτικού σκοπού δηλαδή τη 
ορθή λειτουργία του αθλητικού κέντρου Ποταµιανάτων αλλά και την εξασφάλιση 
χρηµατοδότησης για την κατασκευή του κτιρίου αποδυτηρίων.  

Σας στέλνουµε συνηµµένα την µε αρ. 167/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για τον 
ορισµό συµβολαιογράφου σύνταξης της συµβολαιογραφικής πράξης απευθείας µίσθωσης,  της 
αγροτικής εκτάσεως 8,5 στρεµµάτων στη θέση «ΞΕΡΑ» περιοχής Ποταµιανάτων ιδιοκτησίας της Ι. 
Μονής Θεµάτων µε σταθερό µίσθωµα 500,00 € ετησίως.  

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

Ο.  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης   προτείνει την απαλλοτρίωση του οικοπέδου και ψηφίζει  την πρότασή του.  
 
και αφού έλαβε υπόψη : 
 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το υπ’ αριθµ. 142/311/12-2-2013 έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
3) την µε αρ. 167/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

                       Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 

                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Ορίζει την συµβολαιογράφο κ. Στάµω  Τσιλιµιδού να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την  

σύνταξη της  συµβολαιογραφικής πράξης µίσθωσης από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς της αγροτικής 
εκτάσεως 8,5 στρεµµάτων στη θέση «ΞΕΡΑ» περιοχής Ποταµιανάτων ιδιοκτησίας της Ι. Μονής 
Θεµάτων µε σταθερό µίσθωµα 500,00 € ετησίως.  

      2.     Η αµοιβή της κ. Στάµω Τσιλιµιδού ορίζεται σύµφωνα µε την  ΚΥΑ 100692/2009 (ΦΕΚ 
1487/23.07.2009 τεύχος Β’): Καθορισµός δικαιωµάτων Συµβολαιογράφων. 

          Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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



 


