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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
  ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   
                                                                                                                                                        
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                               
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                 
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  34 ης   ( τακτική  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   25 η  Ιουλίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     226    / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  25 η   Ιουλίου  του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   34435/22 -07 -2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                               
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Παπαδάτος  Νικόλαος                                                                              
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                                                
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                              
 5.  Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε στην 247/2014) 
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς ,κ.  Αλέξανδρος Παρίσης , κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,έδωσε 

τον λόγο στον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. ∆ιονύσιο 

Παγώνη ο οποίος  εισηγούµενος   το  1ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  

προϋπολογισµού   2014.»ανέφερε τα παρακάτω :  

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

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

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1003 19/6/2014 600,00 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
Κοινόχρηστου Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Κεφαλονιάς. 20.6682.02 67.379,84 

1004 19/6/2014 1.457,00 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
Κοινόχρηστου Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Κεφαλονιάς. 20.6682.02 67.379,84 



1005 19/6/2014 216,00 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
Κοινόχρηστου Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Κεφαλονιάς. 20.6682.02 67.379,84 

1149 15/07/2014 147,60 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ 20. 6262 2.731,09 
1150 15/07/2014 37,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ 20. 6644 18.854,65 
1151 15/07/2014 77,40 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ 20. 6262 2.731,09 
1152 15/07/2014 147,60 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ 10. 6261.02 22.852,40 
1153 15/07/2014 590,40 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ 20. 6262 2.731,09 
1154 15/07/2014 297,70 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 30. 6682 4.501,13 
1155 15/07/2014 149,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 20. 6644 18.705,65 
1156 15/07/2014 144,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 30. 6682 4.501,13 
1157 15/07/2014 149,81 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 30. 6682 4.501,13 
1158 15/07/2014 259,49 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 30. 6661 1.358,20 

1161 16/07/2014 307,50 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ Τ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 30. 6462 2.341,82 

1163 17/07/2014 6.765,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΟΜΑΛΩΝ ΣΑΤΑ. 45. 7336.08 0,00 

1164 17/07/2014 4.824,06 
Επανακατασκευή  τοιχείου ∆ηµοτικής οδού  21ης 
Μαϊου ∆.Ε. Οµαλών ΣΑΤΑ. 30. 7333.121 0,00 

1165 17/07/2014 4.920,00 
Επανακατασκευή   τοιχείου δρόµου Επανοχωρίου  
∆.Ε. Οµαλών  (ΣΑΤΑ) . 30. 7333.113 0,00 

1166 17/07/2014 142,12 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 20. 6662.01 5.917,88 
1167 17/07/2014 140,22 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 20. 6662.01 5.777,66 
1168 17/07/2014 143,66 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 20. 6662.01 5.634,00 
1169 17/07/2014 144,99 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 20. 6662.01 5.489,01 
1170 17/07/2014 145,01 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 20. 6662.01 5.344,00 
1171 17/07/2014 139,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 20. 6662.01 5.205,00 
1172 17/07/2014 145,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 20. 6644 18.560,65 

1173 17/07/2014 92,25 

Αµοιβές δικαστικών 
επιµελητών[X.KOYTABAΣ,ορισθείς µε την 
154/2014,ΑΠ.ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 00. 6116 682,49 

1174 21/07/2014 25.094,80 Κατασκευή οδών Υδρας & Ψαρών ΣΑΤΑ[4η Εντολή] 30. 7312.48 17.060,50 

1175 21/07/2014 996,30 
∆ηµοσίευση προκυρήξεων[ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ] 30. 6462 1.345,42 

1176 21/07/2014 2.000,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) -ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΩΚ. 
ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ 20. 6672 3.840,00 

1177 21/07/2014 80.000,00 

Προγραµµατική σύµβαση µε νέα ∆ηµοτική 
Επιχείρηση  ( ΚΕ∆ΗΚΕ)-6η ∆ΟΣΗ 

00. 6737.02 448.000,00 

1178 21/07/2014 1.200,00 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  υλικού   
 
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) 20. 6682.02 63.526,84 

1179 21/07/2014 139,85 

∆ηµοσίευση προκυρήξεων[ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ή 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ∆' 
ΦΑΣΗ 30. 6462 1.205,67 

1180 21/07/2014 153,50 
∆ηµοσίευση προκυρήξεων[ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ] 30. 6462 1.052,17 

1181 21/07/2014 184,50 
∆ηµοσίευση προκυρήξεων[ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ] 30. 6462 867,67 

1182 23/07/2014 9.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτου και 
λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Ελειού - 
Πρόννων (Πολιτική Προστασία)  70. 6279.04 0,00 

1183 23/07/2014 9.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτου και 
λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Οµαλών 
(Πολιτική Προστασία)  70. 6279.08 0,00 



1184 23/07/2014 2.030,50 

Ασφάλιστρα ακινήτων[ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ:19/07/2014 - 
19/10/2014],προηγ.πληρωµή:29/05/2014 - 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:19/1 - 19/7/2014 10. 6251 14.832,20 

1193 23/07/2014 2,62 
Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΩΝΗ 00. 6221.00 0,00 

1194 23/07/2014 1,50 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ( ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΩΝΗ) 10. 6661 10.352,87 

1195 23/07/2014 14,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΩΝΗ) 10. 6661 10.352,87 

1196 23/07/2014 179,58 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  (ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΩΝΗ) 10. 6661 10.352,87 

1197 23/07/2014 73,80 
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 
(ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΩΝΗ) 10. 6612 2.194,92 

1200 23/07/2014 590,33 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 10.352,87 
1202 23/07/2014 97,28 Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων 20. 6253 2.918,52 
1204 23/07/2014 1.329,88 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  10. 6661 10.352,87 

1221 23/07/2014 15,08 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  (ΠΑΓΙΑ Τ. Κ  
ΦΑΡΣΩΝ) 10. 6661 10.169,58 

1222 23/07/2014 168,21 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 10.169,58 

1223 23/07/2014 24,42 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. 
ΦΑΡΣΩΝ ) 20. 6682.03 2.896,44 

1224 23/07/2014 307,50 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. 
ΦΑΡΣΩΝ ) 20. 6262 1.958,40 

1225 23/07/2014 103,57 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)  ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. 
ΦΑΡΣΩΝ ) 20. 6262 1.958,40 

1226 23/07/2014 169,74 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)  ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. 
ΦΑΡΣΩΝ ) 20. 6262 1.958,40 

1227 23/07/2014 191,88 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)  (ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. 
ΦΑΡΣΩΝ ) 20. 6262 1.958,40 

1228 23/07/2014 19,60 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. 
ΦΑΡΣΩΝ ) 10. 6682 8.226,88 

1229 23/07/2014 360,00 Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων 20. 6253 2.065,77 

1230 23/07/2014 282,90 
Απολυµάνσεις  ∆ηµοτικών κτιρίων και Σχολικών 
κτιρίων ΣΑΤΑ 10. 7331.16 4.003,70 

1231 23/07/2014 130,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 30. 6682 4.371,13 

1232 23/07/2014 184,50 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. 
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ) 20. 6262 958,41 

1233 23/07/2014 184,50 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. 
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ) 20. 6262 958,41 

1234 23/07/2014 184,50 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)  ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. 
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ) 20. 6262 958,41 

1235 23/07/2014 184,50 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. 
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ) 20. 6262 958,41 

1236 23/07/2014 184,50 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)  ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. 
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ) 20. 6262 958,41 

1237 23/07/2014 77,49 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)  (ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. 
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ) 20. 6262 958,41 



1238 23/07/2014 492,75 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων (ΑΜ 
50548, ΚΗΥ 5877) 20. 6253 2.065,77 

1239 23/7/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 20. 6641 145.887,45 

1240 23/7/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων  ∆.  Ε.  ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 20. 6641 145.887,45 

1241 23/7/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων  ∆.  Ε.  ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ  20. 6641 145.887,45 

1242 23/7/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων  ∆. Ε.  ΕΡΙΣΟΥ 20. 6641 145.887,45 

1250 24/7/2014 90.250,00 

Κατασκευή υποδοµών προσωρινής µετεγκατάστασης 
4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αργοστολίου λόγω των 
σεισµών του 2014 (Α Φάση) 70.7331.17 0,00 

 

 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
 
 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 1161-1173-1175-1176-1177-1179-1180 και 
1193 έως την 1200. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις:ΟΛΕΣ τις ΠΑΓΙΕΣ και την 1193 και 1250. 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
 
 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πίστωση  στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
   

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος 

των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2014 . 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                 Αλέξανδρος Παρίσης 
                                                              ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Α∆Α: 6ΟΣΝΩΕ5-Κ0Γ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  34 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  25 η    
Ιουλίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    245   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου  για την   κάλυψη   άµεσων 
βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, 
από τον αρχικό σεισµό της 26ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα» 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25  η   Ιουλίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Παρασκευή    και ώρα 12 .00 
το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  Αργοστολίου  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  34435/22 -07 -2014  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 δεδοµένου 
ότι σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1.  Ζα̟άντης Ανδρέας                                                                                     Σαµούρης Σ̟υρίδων .                                                        
 2. Α̟οστολάτος Γεράσιµος                                                                             Πα̟αδάτος  Νικόλαος                                                                              
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                                                
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  (α̟οχώρησε στην 247/2014) 
6.  Σολωµός Σ̟υρίδων (ανα̟ληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 

Ο Πρόεδρος ,∆ήµαρχος  κ.  Αλέξανδρος Παρίσης ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε 

τον λόγο στον  Προιστάµενο  της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Γεράσιµο Παυλάτο   ο 

οποίος εισηγούµενος  το 3 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής 

υπολόγου  για την   κάλυψη   άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν 

οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα»έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΓΙΑ  ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 

         Με την αριθµ. 59/6663/19.2.2014   απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς   εγκρίθηκε η έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής  ποσού € 500.000,00 (πεντακόσιες χιλιάδες) στο όνοµα της   
Υπαλλήλου του ∆ήµου Νεοφύτου Νικολέτα προκειµένου να πληρωθούν άµεσες βιοτικές ανάγκες, 
αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό 
της 26ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα.  
     Για   το σκοπό αυτό εκδόθηκε το αριθµ. 31/Α/2014 Χρηµατικό ένταλµα ποσού € 500.000,00  ( 
πεντακοσίων χιλιάδων) από το  οποίο  εισέπραξε η υπόλογος Υπάλληλος και συγκεκριµένα το ποσό των 
€ 83.799,75 στις 21 Φεβρουαρίου  2014 µετά από  έκδοση επιταγών από τον ταµεία του ∆ήµου, το ποσό 
των € 416.200,25 κατατέθηκε σε ειδικό λογαριασµό (∆ήµος Κεφαλλονιάς υπόλογος Νεοφύτου Νικολέτα) 



που ανοίξαµε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 21/02/2014 µε αριθµ. 315/540367-77 µε την 
82/7217/21.2.2014 απόφαση ∆ηµάρχου. 
   
    Από  τα στοιχεία που κατέθεσε η υπόλογος οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των €  
497.140,00   (τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα ευρώ ) το ποσό των € 2854,00   (δύο 
χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ) τα οποία δεν διατέθηκαν επιστράφηκαν στον κεντρικό 
λογαριασµό του ∆ήµου, καθώς και το ποσό των € 6,00,που προκύπτει από την αποφ. 705, στην εγγραφή 
12 Μαντζουράτος Θεόδωρος εκ παραδροµής του κατατέθηκαν 6 ευρώ λιγότερα, µε υπεύθυνη δήλωση 
του  δεν επιθυµεί να του καταβληθούν, έτσι το αδιάθετο υπόλοιπο της παγίας ανέρχεται στο ποσό των € 
2860,00. 
 
    Ύστερα  από   τα παραπάνω πρέπει να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία να 
εγκρίνεται :  
1. H  απόδοση λογαριασµού για το αριθµ. 31/Α/2014 Χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής από το οποίο  
διατέθηκε για πληρωµή άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκεύης στους πολίτες που 
επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26ης Ιανουαρίου 2014 και τη 
µετασεισµική δραστηριότητα ποσό  €  497.140,00   (τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν 
σαράντα ευρώ ) το ποσό των € 2854,00   (δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ) τα οποία δεν 
διατέθηκαν επιστράφηκαν στον κεντρικό λογαριασµό του ∆ήµου, καθώς και το ποσό των € 6,00,που 
προκύπτει από την αποφ. 705, στην εγγραφή 12 Μαντζουράτος Θεόδωρος εκ παραδροµής του 
κατατέθηκαν 6 ευρώ λιγότερα, µε υπεύθυνη δήλωση του  δεν επιθυµεί να του καταβληθούν, έτσι το 
αδιάθετο υπόλοιπο της παγίας ανέρχεται στο ποσό των € 2860,00.  
 
2.  H  απαλλαγή της  Υπολόγου Υπαλλήλου κ. Νεοφύτου Νικολέτας.  
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής την κατάσταση των δικαιούχων της εν λόγω αποζηµίωσης 
που αναλυτικά έχει ως εξής:  
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ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1 1/705 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 062574074 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

2 2/705 ΛΟΥΚΕΡΗ ΛΟΥΚΙΑ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 106897775 3.756,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

3 3/705 ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 054042790 3.756,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

4 4/705 ΒΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 052977457 3.756,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

5 5/705 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 
ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 026685465 4.696,00 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

6 6/705 ΛΙΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 076583383 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

7 7/705 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 037158449 3.803,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

8 8/705 ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 054080271 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

9 9/705 ΛΕΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 011516974 1.467,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

10 10/705 ΛΕΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 011287454 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

11 11/705 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 025108209 1.585,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

12 12/705 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 033335928 3.756,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

13 13/705 ΚΑΜΠΡΑΝΑ ΦΡΙΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 301463260 1.409,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

14 14/705 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 301467260 1.321,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

15 15/705 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 049813730 1.188,75 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

16 16/705 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 048194988 1.320,75 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

17 17/705 ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 057979231 2.054,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

18 18/705 ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 052977304 1.409,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

19 19/705 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 026664980 2.348,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

20 20/705 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 014205700 1.585,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

21 21/705 GVINJILIA MAYA ΜΠΙΤΙΚΟ 301479792 2.348,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 



=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

22 22/705 ΓΑΛΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 011043890 1.321,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

23 23/705 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΟΥΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 059795660 1.394,25 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

24 24/705 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 078273862 1.174,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

25 25/705 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ AΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 038648910 1.585,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

26 26/705 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ 301453291 2.054,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

27 27/705 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 014337210 1.321,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

28 28/705 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-ΛΙΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 051087310 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

29 29/705 ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 063062078 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

30 30/705 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 301450031 2.348,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

31 31/705 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 103091960 2.641,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

32 32/705 ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 064858693 1.467,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

33 33/705 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΑΓΕΛΟΣ 075385830 2.113,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

34 34/705 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΠΥΡΟΓΕΡΑΣΙΜΟ
Σ 076837387 1.849,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

35 35/705 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 033047920 2.377,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

36 36/705 ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 037464963 2.348,00 
ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-



ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

37 37/705 ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 076582675 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

38 38/705 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 022463306 1.585,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

39 39/705 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜ

ΟΣ 041410214 1.585,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

40 40/705 ΝΤΡΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 056272290 1.585,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

41 1/770 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 024857192 2.641,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

42 2/770 ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 037158892 1.174,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

43 3/770 ΚΟΚΚΙΝΗΣ-ΓΕΝΑΤΑΣ ΘΕΟΓΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 074243830 1.585,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

44 4/770 ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 049750633 1.321,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

45 5/770 ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΤΑΜΩ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 301453149 1.321,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

46 6/770 ΝΤΙΒΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 103055081 2.377,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

47 7/770 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 

ΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 301464902 2.113,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

48 8/770 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟ

Σ 301451200 1.386,75 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

49 9/770 ΓΙΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 011210280 2.817,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

50 10/770 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΟΛΓΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 046681328 2.817,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

51 11/770 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 042947802 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

52 12/770 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 026952812 3.756,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

53 13/770 ΜΑΡΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 049750983 880,50 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

54 14/770 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 024856969 2.113,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



55 15/770 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 029778534 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

56 16/770 ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ ΒΑΣΩ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 035134708 3.756,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

57 17/770 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 029403736 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

58 18/770 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΑΓΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 064481351 2.536,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

59 19/770 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ 039843621 2.935,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

60 20/770 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 065823389 1.467,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

61 21/770 ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 301467166 3.803,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

62 22/770 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΙΜΩΝΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 007195502 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

63 23/770 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 059680787 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

64 24/770 ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 037154205 4.226,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

65 25/770 ΚΟΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 118254496 2.641,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

66 26/770 
ΚΟΥΝΑΒΗ 

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΦΩΤΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 049953798 1.321,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

67 27/770 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 029778398 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

68 28/770 ΛΑΔΑΣ ΦΩΤΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 025733746 2.817,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

69 29/770 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 058543457 1.584,75 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

70 30/770 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 024857075 1.849,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

71 31/770 ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 063595670 1.467,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

72 32/770 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 043601143 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

73 33/770 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 041410515 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

74 34/770 ΗΣΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 031142594 3.756,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

75 35/770 ΘΩΜΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 052977550 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

76 36/770 ΚΑΠΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 037993719 3.381,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

77 37/770 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΗΣ 032483130 4.226,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

78 38/770 ΣΦΑΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ή 

ΙΑΚΩΒΟΣ 008688379 1.585,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

79 39/770 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ 301454238 1.321,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

80 40/770 ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 017551750 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

81 41/770 ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 031790862 2.817,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



82 42/770 ΣΦΑΕΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 065288481 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

83 43/770 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 036138846 3.287,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

84 44/770 ΛΟΥΚΕΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΔΙΑΝΑ ΦΩΤΗΣ 039951355 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

85 45/770 ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 037464072 1.585,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

86 46/770 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 036270998 2.817,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

87 47/770 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 042946608 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

88 48/770 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 010138162 2.817,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

89 49/770 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 036270440 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

90 50/770 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΟΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 058196117 2.817,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

91 51/770 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 054043042 3.756,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

92 1/809 ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 061215798 1.467,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

93 2/809 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 008455873 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

94 3/809 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 037464613 2.054,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

95 4/809 ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 072679586 2.054,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

96 5/809 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 051273797 2.054,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

97 6/809 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 031690525 2.348,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

98 7/809 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 024974568 1.585,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

99 8/809 
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 062572880 2.348,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

100 9/809 ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 037416062 2.935,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

101 10/809 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 050135768 2.348,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



102 11/809 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 035743563 2.641,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

103 12/809 ΑΝΤΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 074243774 1.467,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

104 13/809 ΛΙΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΓΕΝΗΣ 058121992 1.585,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

105 14/809 
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ-

ΠΑΓΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 054042844 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

106 15/809 ΝΑΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΗΛΙΟΣ 118250092 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

107 16/809 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΤΖΑΝΕΤΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 041410066 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

108 17/809 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 042948337 2.935,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

109 18/809 ΤΣΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 059552452 2.641,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

110 19/809 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 076836329 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

111 20/809 SINAJ ISTREF ZAT 103073260 1.408,50 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

112 21/809 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 041410202 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

113 22/809 ΒΩΡΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 014683641 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

114 23/809 PAPA JORGO KICO 301459535 1.188,75 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

115 24/809 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 028717475 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

116 25/809 ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΗΣ 062272072 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

117 26/809 ΚΟΝΤΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 065377698 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

118 27/809 ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 034912980 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

119 28/809 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 041409983 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

120 29/809 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΕΒΕΛΥΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 049222965 3.756,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

121 30/809 ΤΣΙΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 103094506 2.113,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



122 31/809 ΞΥΔΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΗΛΙΑΣ 301463862 2.817,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

123 32/809 ΒΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 301453499 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

124 33/809 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 055472203 3.756,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

125 34/809 
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 053955310 3.756,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

126 35/809 ΚΟΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 
ΠΑΝΑΓΗΣ 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ 042946774 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

127 36/809 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 103099920 2.958,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

128 37/809 ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 301452189 1.321,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

129 38/809 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 020617328 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

130 39/809 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 073943885 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

131 40/809 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 015222268 2.817,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

132 41/809 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 047473722 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

133 42/809 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 015222270 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

134 43/809 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 301460552 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

135 44/809 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 301454804 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

136 45/809 ΜΙΧΕΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 049960520 2.641,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

137 46/809 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 065370857 2.817,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

138 47/809 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 002332721 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

139 48/809 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 052977814 4.226,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

140 49/809 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 074243669 3.756,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

141 50/809 ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 301462240 4.226,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

142 51/809 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 052958387 4.226,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

143 52/809 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 019828442 1.585,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

144 53/809 ΠΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 042947722 4.696,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

145 54/809 ΣΟΛΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 065950380 2.535,75 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

146 55/809 ΜΑΣΤΡΙΑΝΝΗ ΡΕΝΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 048227000 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

147 1/840 ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 118256822 1.849,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

148 2/840 ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΠΗΓΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 055746556 3.756,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



149 3/840 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 046445750 3.381,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

150 4/840 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 049062603 2.113,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

151 5/840 ΣΠΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 054784053 3.169,50 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

152 6/840 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 074112749 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

153 7/840 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 103065302 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

154 8/840 ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 024848656 990,75 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

155 9/840 ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 118254865 1.188,75 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

156 10/840 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 054413647 1.467,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

157 11/840 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ   0,00 ΔΙΑΦΡΑΦΗ 

158 12/840 ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 058798560 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

159 13/840 ΝΟΔΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 046206799 1.100,25 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

160 14/840 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 058799113 1.849,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

161 15/840 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 052559782 1.467,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

162 16/840 ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 036608523 1.585,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

163 17/840 ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 118262423 1.321,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

164 18/840 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 103075215 1.585,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

165 19/840 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 132421756 2.054,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

166 20/840 ΜΕΣΣΑΡΗ ΚΑΛΥΨΩ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 118284624 1.321,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

167 21/840 ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ 017503756 2.348,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

168 22/840 BEQIRI ADMIRIM SAMI 103071401 1.584,75 
ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-



ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

169 23/840 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 013640575 2.113,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

170 24/840 
ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑ-

ΚΟΤΣΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 030404287 2.054,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

171 25/840 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 037855741 2.377,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

172 26/840 ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 023117628 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

173 27/840 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 028124528 1.321,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

174 28/840 ΒΕΡΓΙΑΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 077117498 2.377,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

175 29/840 ΒΟΝΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔ ΘΩΜΑΣ 103088038 1.584,75 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

176 30/840 RROKAJ ROBERT SKENDER 103063369 1.188,75 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

177 31/840 ΜΠΕΚΙΟ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΟ 118288082 1.386,75 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

178 32/840 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 034522074 990,75 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

179 33/840 ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 044918629 2.641,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

180 34/840 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 054411992 2.348,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

181 35/840 ΣΦΑΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 027852988 1.321,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

182 36/840 ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 012411720 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

183 37/840 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 045752291 1.584,75 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 



184 38/840 ΚΟΥΦΟΥΔΗ ΗΣΑΪΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 068196961 1.540,50 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

185 1/873 ΤΣΙΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 026766370 2.377,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

186 2/873 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 049835769 2.958,00 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

187 3/873 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 061214697 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

188 4/873 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΟΘΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 047473285 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

189 5/873 ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΖΑΜΠΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 053887136 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

190 6/873 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 029778546 3.287,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

191 7/873 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 049516390 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

192 8/873 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 057979636 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

193 9/873 ΛΕΓΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 051015836 3.287,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

194 10/873 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 051016753 4.226,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

195 11/873 ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΣ 301452731 2.817,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

196 12/873 ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 006231218 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

197 13/873 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 026766321 1.409,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

198 14/873 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 074243356 2.113,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

199 15/873 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 049985182 2.254,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

200 16/873 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 301450307 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

201 17/873 ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 015222232 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

202 18/873 QERIMI ARBEN HYDO 065823433 1.540,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

203 19/873 ΒΑΣΣΑΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 024985583 2.817,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

204 20/873 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 050136415 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

205 21/873 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 026664931 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

206 22/873 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 055799838 2.348,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

207 23/873 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 038183794 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

208 24/873 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-

ΚΟΥΤΣΟΥΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 021801210 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

209 25/873 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 058542934 1.761,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



210 26/873 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 024857167 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

211 27/873 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-

ΤΟΥΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 042947027 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

212 28/873 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 015642226 1.409,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

213 29/873 
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ-

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 054935972 2.641,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

214 30/873 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-

ΚΟΥΤΣΟΥΒΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 033159861 2.054,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

215 31/873 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡ

ΟΣ 301455849 3.287,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

216 32/873 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Υ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109915582 1.188,75 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

217 33/873 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΒΑΪΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 029778325 1.761,00   

218 34/873 ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 025067364 1.409,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

219 35/873 ΤΣΙΒΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 053312003 1.980,75 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

220 36/873 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΟΒΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 064697266 990,75 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

221 37/873 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 050134815 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

222 38/873 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-ΛΙΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 051469557 1.188,75 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

223 39/873 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-ΛΙΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 051469477 1.849,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

224 40/873 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-ΛΙΒΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 051469220 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

225 41/873 ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΗΣ-

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 011020631 1.467,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

226 42/873 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 057717728 1.849,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

227 43/873 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 016987804 2.348,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

228 44/873 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 058543887 1.321,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

=ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).  το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 ,  
 την   αριθ. 59/6663/19-02-2014  /2014 απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς   ,   τα δικαιολογητικά τα οποία 
κατέθεσε η κ.  Νεοφύτου Νικολέτα για την απόδοση του λογαριασµού 
 και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
                                                        

                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1.Την  έγκριση  της παραπάνω  απόδοσης λογαριασµού του  Εντάλµατος   Προπληρωµής µε αριθµ. 

31/Α/2014 Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής  το οποίο  διατέθηκαν για πληρωµή άµεσων βιοτικών 

αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον 

αρχικό σεισµό της 26ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 

500.000,00 € (σύµφωνα µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά από την υπόλογο υπάλληλο κ. Νεοφύτου 

Νικολέτα, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης) . 

2.  Απαλλάσσει   την   κ.  Νικολέτα Νεοφύτου από  υπόλογο του συνολικού ποσού των 500.000,00 € 

από το µε αριθµ. 31/Α/2014 Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                
                                                                          Αλέξανδρος Παρίσης 
                                                                           ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 

229 45/873 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 034913085 1.761,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

230 46/873 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 301463456 1.467,00 

ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  497.146,00 € 

  ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  2.854,00 € 

  ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ  6,00 € 

  ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ  2.860,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΔΙΑΤΕΘΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ  500.000,00 € 

   

 
 
 
 
 
 

Σηµείωση: το επιστραφέν ποσό κατατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα τις 
23-05-2014 όπως αναγράφεται στην κατάσταση της αναλυτικής 

κίνησης καταθετικού   λογαριασµού του ∆ήµου . 
 
 
 
 
 
 
 

Αργοστόλι 24 Ιουλίου 2014     

   Η Υπόλογος Εντάλµατος  Προπληρωµής     

   ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ    



                                                                                                              Α∆Α: 7Σ4ΗΩΕ5-∆8Ω 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 34 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  25 η   Ιουλίου 2014 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     246    / 2014 
 
 
        ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 105/2014 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον χρόνο 
απόδοσης του Εντάλµατος Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών (προµήθειας παραβόλων , 
χαρτοσήµων κ.λ.π ) του ΚΕΠ Αργοστολίου. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25  η   Ιουλίου   του έτους 2014 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 34435/22-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,   
δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                          
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Παπαδάτος  Νικόλαος                                                                              
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                                                
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                              
 5.  Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε στην 247/2014) 
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 
Ο  Πρόεδρος , ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και µετά την συζήτηση 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ,εισηγούµενος το  4 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης " Τροποποίηση της 

105/2014 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον χρόνο απόδοσης του Εντάλµατος Προπληρωµής για  

την κάλυψη αναγκών (προµήθειας παραβόλων , χαρτοσήµων κ.λ.π ) του ΚΕΠ Αργοστολίου.»έθεσε  υπόψη της 

Επιτροπής την εισήγηση   της ∆/νσης του Κ.Ε.Π Αργοστολίου που έχει ως εξής: 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ κ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ , 
Προϊσταµένης ΚΕΠ  -∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 
Με την αριθµ. 105/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η χορήγηση 
εντάλµατος προπληρωµής ποσού € 500,00 (πεντακόσια ) επ’ ονόµατι της Προϊσταµένης ΚΕΠ κ. Γασπαρινάτου 
Μαρίνας για την προµήθεια παραβόλων , µεγαροσήµων κ.λπ. απαραίτητων για την λειτουργία 
του ΚΕΠ ∆.Ε Αργοστολίου. 
Η απόδοση λογαριασµού έπρεπε να γίνει µέχρι τις 16 Ιουλίου 2014. 
Τα παραστατικά που θα συνοδεύουν την απόδοση λογαριασµού από την υπόλογο Υπάλληλο είναι γραµµάτιο 
του Ταµείου του ∆ήµου για τη  κατάθεση των χρηµάτων που υπάρχουν στα χέρια της υπολόγου και τα αδιάθετα 
παράβολα και µεγαρόσηµα, ώστε να συµπληρωθεί το ποσό του εντάλµατος προπληρωµής . 
Εάν γίνει η απόδοση του εντάλµατος προπληρωµής όπως αναφέρεται στην αριθµ. 105/2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής , δηλαδή 16/7/2014 , θα υπάρξουν τα παρακάτω προβλήµατα : 



- Θα µείνει ακάλυπτη η υπηρεσία του ΚΕΠ ∆.Ε. Αργοστολίου , από παράβολα και µεγαρόσηµα για την 
εξυπηρέτηση των Πολιτών , µέχρι να λήξουν οι διαδικασίες για την χορήγηση νέου εντάλµατος προπληρωµής σε 
Υπάλληλο τουΚΕΠ ,και 
- Τα παράβολα που θα συνοδεύουν την απόδοση λογαριασµού και τα οποία ανέρχονται περίπου σε € 175,00 
δεν θα µπορέσουν να διατεθούν και θα παραµείνουν πάνω στο ένταλµα προπληρωµής αχρησιµοποίητα. 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η τροποποίηση της αριθµ. 105/2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και η έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασµού του εντάλµατος προπληρωµής ποσού € 500,00 µε 
υπόλογο την κ. Γασπαρινάτου Μαρίνα Προϊσταµένη ΚΕΠ µέχρι 31/12/2014 αντί 16/7/2014 που 
είχε εγκριθεί µε την ανωτέρω απόφαση . 
Αργοστόλι 16 Ιουλίου 2014 
Ο ∆/ντής ΚΕΠ 
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί 

στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη της: 

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

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

την υπ αρίθ.  723/14-04-2014 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης  

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                           ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Τροποποιεί το αποφασιστικό σκέλος της 105/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και διαµορφώνει   

Την  παράγραφο   3 (τρία)  ως εξής : Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   

 31 η   ∆εκεµβρίου 2014  προκειµένου να   αποφευχθούν τα προβλήµατα που αναλυτικά αναφέρονται στην 

εισήγηση της ∆/νσης του Κ.Ε.Π Αργοστολίου. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                ∆ήµαρχος   Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               Α∆Α: ΩΠΑ2ΩΕ5-ΘΝΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                            29-07-2014 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  34 ης  (τακτικής συνεδρίασης)  της Οικονοµικής Επιτροπής την  

25 η    Ιουλίου   2014    ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:    247  / 2014 
              
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  Β’ Τριµήνου 2014  
και εισήγηση προς ∆. Σ . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η   Ιουνίου   του έτους 2014, ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 
12.00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  34435/22-07-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                        
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Παπαδάτος  Νικόλαος                                                                              
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                                                
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                              
 5.  Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε στην 247/2014) 
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 

 
Ο  Πρόεδρος , ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της 
συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος  το 5 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: 
«Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού Β ΄ Τριµήνου 2014  και εισήγηση στο 
∆. Σ »  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.  
 
Σύµφωνα µε την     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του  προϋπολογισµού του 2014, 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

 
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 Β΄  τριµήνου του έτους  2014. 
Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της ΅Έκθεσης των αποτελεσµάτων  εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού του Β΄ τριµήνου του έτους 2014 , 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. 
 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος θέτει υπόψη της Επιτροπής την έκθεση δράσεων επίτευξης 
στόχων όπως παρακάτω: 

 
       Αργοστόλι, 17 Ιουλίου 2014
       Αριθµός πρωτ.:  33772 

Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων 
 Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 5/9-4-2013 και 7261/22-2-2013 του 
Υπουργείου Εσωτερικών για τον καθορισµό διαδικασιών και κριτηρίων για την 
παρακολούθηση  του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (ΟΠ∆), την εφαρµογή 
του προγράµµατος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του 
ν.4111/2013 για τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Π/Υ του 2013 & 2014 
σας εκθέτουµε τα εξής: 
Πίνακας Α: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του τέταρτου τριµήνου 2013 
µε τεκµαρτούς στόχους. 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις) 

Στόχος         
∆ Τριµήνου 
2013 2.883.164,2 95.794,2 22.602.278,5 18.816.257,6 8.767.577,3  

Εκτέλεση 
Π/Υ             
∆ Τριµήνου 
2013 2.534.018,0 136.960,0 16.663.364,0 14.041.971,0 4.936.558,7  



Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο -349.146,2 41.165,8 -5.938.914,5 4.774.286,6 3.831.018,6 -1.164.627,9 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης 
από στόχο  -12,10% 43,00% -26,3% 25,4% 43,7% -5,2% 

Πίνακας Β: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του πρώτου τριµήνου 2014 µε 
βάση το ΟΠ∆. 

 Πίνακας Γ: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του δεύτερου τριµήνου 2014 µε   
βάση το ΟΠ∆. 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις) 

Στόχος         
Β Τριµήνου 3.037.235,00 335.000,00 9.053.435,00 10.857.632,00 4.936.558,70  

Εκτέλεση 
Π/Υ             
Β Τριµήνου 2.047.570,21 44.555,74 9.554.003,88 10.088.274,38 2.459.780,71  

Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο -989.664,79 -290.444,26 500.568,88 769.357,62 2.476.777,99 1.269.926,50 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης 
από στόχο  -32,59% -86,70% 5,53% 7,09% 50,18% 14,03% 

Πίνακας ∆: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων Α εξαµήνου 2014 µε βάση το 
ΟΠ∆. 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ 
Σύνολο 
Εσόδων Σύνολο Εξόδων 

Απλήρωτες 
Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 2 
της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-απλήρωτες 
υποχρεώσεις) 

Στόχος         
Α Εξαµήνου 4.747.639,00 405.000,00 19.974.486,33 19.103.406,00 4.936.558,70  

Εκτέλεση 
Π/Υ             
Α Εξαµήνου 3.361.528,80 147.720,17 21.983.859,62 18.830.118,73 2.459.780,71  

Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο -1.386.110,20 -257.279,83 2.009.373,29 273.287,27 2.476.777,99 2.282.660,56 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις) 

Στόχος           
Α Τριµήνου 1.710.404,00 70.000,00 10.921.051,33 8.245.774,00 4.936.558,70  

Εκτέλεση Π/Υ 
Α Τριµήνου 1.313.959,59 103.164,43 12.429.855,74 8.741.844,35 4.793.430,95  

Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο -396.445,41 33.164,43 1.508.804,41 -496.070,35 143.127,75 1.012.734,06 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχο  -23,18% 47,38% 13,82% -6,02% 2,90% 9,28% 



Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης 
από στόχο  -29,20% -63,53% 10,06% 1,44% 50,18% 11,43% 

 
 Με βάση τους παραπάνω πίνακες και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ  
7261/2013 του Παρατηρητηρίου, υπάρχει απόκλιση µεγαλύτερη του -10% σε δυο συνεχόµενα τρίµηνα 
(∆ τρίµηνο 2013 και Α τρίµηνο 2014) στον δείκτη των «Ιδίων Εσόδων»,  ενώ το καθοριστικό κριτήριο της 
σύνθετης απόκλισης από σύνολο των εσόδων - σύνολο εξόδων - απλήρωτων υποχρεώσεων (κριτήριο 
άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013) παρουσιάζει στο ∆ τρίµηνο του 2013 αρνητική απόκλιση µικρότερη του -
10%  και θετική στο Α τρίµηνο του 2014. Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» παρουσιάζει 
θετική απόκλιση και στα δυο παραπάνω τρίµηνα, ενώ το κριτήριο της διαφοράς των απλήρωτων 
υποχρεώσεων  παρουσιάζει θετική απόκλιση.  
 Με βάσει το άρθρο 3 της ΚΥΑ 7261/2013  κατά το κλείσιµο του Α τριµήνου του έτους 2014 
υπάρχει αρνητική απόκλιση πάνω από -10% στο δείκτη των «Ιδίων Εσόδων», θετική απόκλιση στο 
κριτήριο των «Εσόδων ΠΟΕ», θετική απόκλιση στο βασικό κριτήριο του άρθρου 2, ενώ οι απλήρωτες 
υποχρεώσεις µειώνονται. Με βάσει πάντα το  άρθρο 3 της ΚΥΑ,  για το Β τρίµηνο του έτους 2014 
παρατηρείται αρνητική απόκλιση πάνω από -10% στο δείκτη των «Ιδίων Εσόδων» καθώς και στο δείκτη 
των «Εσόδων ΠΟΕ» ενώ το βασικό κριτήριο της σύνθετης απόκλισης από σύνολο των εσόδων - 
σύνολο εξόδων - απλήρωτων υποχρεώσεων (του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013) παρουσιάζει 
σηµαντικό θετικό πρόσηµο (14,03%). Το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση µε τις αρχικές 
του έτους έχουν µειωθεί περίπου στο 50%. 
 Στον πίνακα Γ των αποτελεσµάτων του Α εξαµήνου του έτους 2014, το κριτήριο των «Ιδίων 
Εσόδων», σε σχέση πάντα µε την εγκεκριµένη αρχική Στοχοθεσία για το 2014 (ΟΠ∆),  παρουσιάζει 
αρνητική απόκλιση µεγαλύτερη του -10% (-29,20%), το ίδιο και το κριτήριο των «Εσόδων ΠΟΕ» (-
63,53%) ενώ το βασικό κριτήριο της σύνθετης απόκλισης από σύνολο των εσόδων - σύνολο εξόδων - 
απλήρωτων υποχρεώσεων (του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013) θετικό πρόσηµο (11,43%).   
 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ 7261/2013 από τη στιγµή που διαφαίνονταν η αδυναµία 
διόρθωσης της αρνητικής απόκλισης (πάνω από -10%) στο δεύτερο τρίµηνο του 2014 του κριτηρίου των 
«Ιδίων Εσόδων», κάτι που τελικά συνέβη, αλλά και του κριτηρίου των «Εσόδων ΠΟΕ» στο εξάµηνο, 
πρέπει να αναµορφωθεί ο ετήσιος Προϋπολογισµός και αντίστοιχα οι ετήσιοι στόχοι, µειώνοντας σε 
ρεαλιστικό ύψος τις επιµέρους οµάδες εσόδων και προσαρµόζοντας κατά το αντίστοιχο ποσό το σκέλος 
των εξόδων διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισοσκέλιση του Προϋπολογισµού.   
  Σε σχέση τώρα µε την περίοδο αυτή και τα µέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την 
σταθεροποίηση του επόµενου τριµήνου (Β),  ο ∆ήµος βρέθηκε σε εξαιρετικά δυσµενή θέση ως προς την 
είσπραξη εσόδων από τους σεισµούς που έπληξαν το νησί   (υπ` αρίθµ. 456/27-1-2014 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά µε την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της 
Π.Ε. Κεφαλληνιάς – Ιθάκης και συγκεκριµένα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  και µε την υπ`αρίθµ. 628/Α325 - 
ΦΕΚ Β 257/07.02.2014 απόφαση  οριοθέτησης σεισµόπληκτων περιοχών - κήρυξη του ∆ήµου ως 
σεισµόπληκτη περιοχή), ενώ παράλληλα δηµιουργήθηκαν επιτακτικά άµεσες ανάγκες που έπρεπε να 
χρηµατοδοτηθούν από τον προϋπολογισµό του. Ακολούθως πάρθηκαν αποφάσεις αρµοδίων οργάνων 
για την άµεση ελάφρυνση των πληγέντων ενώ το υπαλληλικό προσωπικό απασχολήθηκε σε µεγάλο 
ποσοστό µε τις επιπτώσεις των σεισµών.   Ενδεικτικά αναφέρουµε : 
 -Τις υπ` αρίθµ. 31/630-01-2014, 83/7564/24-02-2014, 212/12351/21-03-2014, 247/13595/31-
03-2014 και 428/19758/30-04-2014 αποφάσεις ∆ηµάρχου  που αφορούσαν συγκεκριµένα στην 
τετράµηνη αναστολή οποιασδήποτε επαχθούς διοικητικής πράξης καθώς και παράτασης όλων των 
προθεσµιών για πάσης φύσεως υποχρεώσεις των δηµοτών και των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο µας.  
 -Επιπλέον µε αποφάσεις αρµοδίων Οργάνων (αριθ. 30/2014 Οικονοµικής Επιτροπής και αριθ. 
2751/228/20-02-2014 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου, ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίων Νήσων) δεν βεβαιώθηκε Χρηµατικός Κατάλογος συνολικού ποσού 159.000,00€ προστίµων 
αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων του έτους 2013. 
 -Με την αριθ. 84/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την αριθ. 105/2014 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µειώθηκαν τα µισθώµατα κοινοχρήστων χώρων για το 2014. Λαµβάνοντας 
υπόψη την συνολική βεβαίωση του 2013, η απώλεια υπολογίζεται στο ποσό των 100.000,00€ περίπου.  
 -Με απόφαση του Αστυνοµικού Τµήµατος Κεφαλληνίας και προκειµένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια των πολιτών έκλεισε η παραλία του «Μύρτου» λόγω κατάπτωσης βράχων.  Στην παραλία 
αυτή λειτουργεί ο ∆ήµος µας Υποκατάστηµα, το οποίο µας προσδίδει ετησίως 322.000,00€.  
 -Όλο το χρονικό διάστηµα από τον πρώτο σεισµό (26/01/2014) µέχρι και τέλος Απριλίου 2014 
µεγάλο µέρος του προσωπικού του ∆ήµου  µας απασχολήθηκε για την διεκπεραίωση των διαδικασιών 
εκείνων που ήταν απαραίτητες για την ανακούφιση των πληγέντων (παροχή εφάπαξ οικονοµικής 
ενίσχυσης, επίδοµα για την αντικατάσταση της οικοσκευής, χορήγηση νερού, τροφίµων και παροχή 
συσσιτίου κατά το µήνα Φεβρουάριο, παρακολούθηση της λειτουργίας των σκηνών που είχαν στηθεί 
από τον Στρατό για την στέγαση των πληγέντων οικογενειών, έλεγχος δηµοτικών και αγροτικών δρόµων 
και κοινοχρήστων χώρων, έλεγχος δηµοτικών κτιρίων και σχολείων κλπ.). Προκειµένου να 
διεκπεραιωθούν όλες οι ανωτέρω διαδικασίες απασχολήθηκε όλο το προσωπικό του ∆ήµου µας 



(µόνιµο, αορίστου και έκτακτο). Ενδεικτικά σας γνωρίζουµε ότι υπερωριακά (απογευµατινές ώρες και 
Σαββατοκύριακα) απασχολήθηκαν ογδόντα (80) άτοµα. 
 -Τέλος, στην ∆.Ε. Παλικής που βεβαιώνεται και εισπράττεται ένα µεγάλο µέρος των εσόδων 
δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία της υπηρεσίας λόγω ακαταλληλότητας των δηµοτικών κτιρίων µέχρι και 
τις αρχές Απρίλη που εγκαταστάθηκαν τα γραφεία της ∆ηµοτικής Ενότητας σε κτίριο που 
παραχωρήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς.  
 Για τους λόγους αυτούς ο ∆ήµος ζήτησε από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας µε το 
υπ` αρίθµ. 20275/5-5-2014 και το 32594/10-7-2014 έγγραφό του προσωρινά την εξαίρεση από τον 
έλεγχο της πορείας εκτέλεσης Προϋπολογισµού έτους 2014 αίτηµα που σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο 
αντιµετωπίζεται θετικά προκειµένου ο ∆ήµος να εξαιρεθεί των κριτήριων για το πρώτο εξάµηνο του 
2014, ξεκινώντας το Γ τρίµηνο απαλλαγµένος από τις αρνητικές επιδόσεις του Α εξαµήνου. Τέλος, σας 
γνωρίζουµε ότι (µε προϋπόθεση την παραπάνω απαλλαγή) ο ∆ήµος θα αναµορφώσει τους 
οικονοµικούς στόχους µέχρι τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους (άρθρο 3 της ΚΥΑ 7261/2013) µετά και 
από τις αρκετές αναγκαίες λόγω των παραπάνω γεγονότων αναµορφώσεων του Προϋπολογισµού του. 
 Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 9 
του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, που αφορά στη σύνταξη έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού κάθε τρίµηνο του οικονοµικού έτους και στην υποχρεωτική αναµόρφωσή του καθώς 
προστίθεται η υποχρέωση αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και έπειτα από την υποβολή στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο της έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του τρίτου τριµήνου.     
 
 Σε σχέση µε τα συγκεκριµένα κριτήρια του Παρατηρητηρίου και τις επιδόσεις του ∆ήµου στο Α 
εξάµηνο αλλά που αφορούν και στο Β εξάµηνο του 2014, θα θέλαµε να σηµειώσουµε τα εξής: 
 
α) το κριτήριο των «Ιδίων Εσόδων» περιλαµβάνει τις αποδόσεις στις παρακάτω γενικές κατηγορίες 
εσόδων (αρχικά κατηγοριών κωδικών Π/Υ): 
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία που περιλαµβάνει κυρίως τα µισθώµατα, δικαιώµατα 
ιχθυοκαλλιεργειών και τα έσοδα από τα υποκαταστήµατα «Πλατύ Γιαλού» και «Μύρτου».  
 -Στο έσοδο των µισθωµάτων ενώ βεβαιώνεται κανονικά, υπάρχει µικρή υστέρηση στην 
είσπραξη εντός του έτους (κυρίως στα µισθώµατα ∆ηµοτικής Αγοράς) που µαζί όµως µε τα βεβαιωµένα 
(σε αρκετές  περιπτώσεις οφειλετών)  υψηλά υπόλοιπα των προηγούµενων ετών, δηµιουργεί άµεσα την 
ανάγκη για περεταίρω ενέργειες κατά περίπτωση, καθ `υπόδειξη της Νοµικής Υπηρεσίας, µονοµερών 
καταγγελιών συµβάσεων (για τις ιχθυοκαλλιέργειες οι µισθώσεις καταγγέλλονται στην Περιφέρεια), 
εξώσεων, επαναδηµοπρατήσεων ακινήτων καθώς και εφαρµογής αναγκαστικών µέτρων είσπραξης των 
οφειλοµένων όπως την ¨κατάσχεση εις χείρας τρίτου». Αυτό πρέπει να αξιολογηθεί και για µισθώσεις 
που έχει παρέλθει ο επαγγελµατικός χρόνος µίσθωσης (12 συν 4 έτη) που ναι µεν δεν υπάρχει νοµικό 
κώλυµα για επαναδηµοπράτηση, αλλά το ύψος των µισθωµάτων είναι χαµηλό και δεν είχε προβλεφθεί 
ικανή αναπροσαρµογή.  
 -Για δε τα έσοδα των υποκαταστηµάτων και στα δυο παρατηρείται υστέρηση σε σχέση µε το 
έτος 2013, λόγω της µεγάλης καθυστέρησης της έναρξης λειτουργίας τους.       
02  Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες που είναι ένα έσοδο σχετικά προβλέψιµο όχι ως προς 
το χρόνο είσπραξης αλλά ως προς το ύψος του ποσού. 
03  Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, έσοδο που βαίνει µειούµενο και τελικά µη απόλυτα 
προβλέψιµο και στη ροή του αλλά και στο σύνολο του λόγω της γενικότερης οικονοµικής κρίσης. Λόγω 
της υστέρησης του εσόδου, ο ∆ήµος επιβαρύνεται το κόστος της υπηρεσίας καθαριότητας, ενώ η 
ισοσκέλιση του ανταποδοτικού εσόδου περιλαµβάνει και το κόστος κατανάλωσης ρεύµατος των 
αντλιοστασίων ύδρευσης που έχουν παραχωρηθεί στην ∆ΕΥΑΚ. Επίσης σηµειώνεται ότι για το θέµα 
των πολλών αιτηµάτων επιχειρήσεων (66) να χαρακτηριστούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εποχιακά 
λειτουργούσες ζητώντας για τους µήνες που δεν λειτουργούν µείωση των ανταποδοτικών τελών, η 
υπηρεσία είχε εισηγηθεί το θέµα αρχικά στην 45η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στις 14 
Νοεµβρίου 2012 το οποίο παραπέµφθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή που από της 16/4/2014 (αρθµ. 
πρωτ. 16595) έχει κατατεθεί νέα εισήγηση η οποία δεν έχει ακόµα συζητηθεί.      
04 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώµατα που περιλαµβάνει κυρίως τα έσοδα από τα κοιµητήρια, τα 
έσοδα των σπηλαίων και του αγκυροβολίου Αγίας Ευφηµίας,  τα τέλη παρεπιδηµούντων και τα τέλη επί 
των ακαθαρίστων εσόδων, το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80), τα τέλη χρήσης 
αιγιαλών, το τέλος ακίνητης περιουσίας και τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από ∆ΕΗ,ΟΤΕ και 
ΕΛΤΑ. 
 -Στα έσοδα από τα κοιµητήρια υπάρχει αναντιστοιχία δικαιωµάτων και ανταποδοτικότητας 
τελών που έχουν αποφασιστεί να εισπράττονται µε αποτέλεσµα να υπάρχει µερική υστέρηση εσόδων 
και µεγάλη δυσκολία στην βεβαίωση των τελών και δικαιωµάτων µετά την ταφή (υπ` αρίθµ.31363/8-7-
2014 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας). Ο ενιαίος κανονισµός λειτουργίας των κοιµητηρίων που 
πρόκειται να εγκρίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να διευθετεί το ζήτηµα καθώς στην διαδικασία  
εµπλέκονται και άλλες υπηρεσίες µε σχετικές αρµοδιότητες.  
 -Σε σχέση µε τα τέλη παρεπιδηµούντων και τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων η υπηρεσία 
έχει προσδιορίσει και βεβαιώσει µεγάλο ποσό φορολογητέας ύλης (περίπου 2.100.000,00€ κεφάλαιο και 
πρόστιµα που βεβαιώνονται στην οµάδα στην οµάδα 21 και 15 αντίστοιχα) από παλαιότερες χρήσεις 
που αφορούσαν πρώην ∆ήµους, αποφεύγοντας την παραγραφή του εσόδου. Σήµερα και µέχρι το τέλος 
του έτους θα βεβαιωθούν για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες οι σχετικοί Χρηµατικοί Κατάλογοι ώστε να 



αποφευχθεί η παραγραφή του εσόδου, για την  ∆ηµοτική Ενότητα Ερίσου έχει βεβαιωθεί ο Χρηµατικός 
Κατάλογος του έτους 2010, στην ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης και Πυλάρου έχουν συνταχθεί Χρηµατικοί 
Κατάλογοι για το έτος 2010 και έχουν αποσταλεί αποσπάσµατα για επίδοση, στην ∆ηµοτική Ενότητα 
Λειβαθούς για το έτος 2011 έχει συνταχθεί Χρηµατικός Κατάλογος άλλα δεν έχει βεβαιωθεί ακόµα και 
στην ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής έχει συνταχθεί Χρηµατικός Κατάλογος ενώ οι αποφάσεις είναι προς 
υπογραφή προκειµένου να επιδοθούν. 
Σηµειώνουµε τη καθοριστική σηµασία της νόµιµης επίδοσης των αποσπασµάτων Χρηµατικών 
Καταλόγων, των εκθέσεων ελέγχου και των αποφάσεων ∆ηµάρχου προκειµένου αυτή, να µην 
αποτελέσει τρωτό σηµείο απώλειας νοµιµότητας της διαδικασίας στην βεβαίωση του εσόδου ή την 
διεκδίκηση του από δικαστικές προσφυγές.        
 -Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων πρέπει να εισπράττεται στο έτος µε την χορήγηση 
άδειας χρήσης. Η διαπίστωση αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους του δήµου ή από τα 
όργανα της δηµοτικής αστυνοµίας ή από την αστυνοµική αρχή ενώ επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, 
εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο του αναλογούν τέλος ανεξάρτητα από 
το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης. Τριπλάσιο σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου 
του οποίου δεν έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης. Εάν συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται η αυθαίρετη 
χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και µέχρι δυο φορές τα παραπάνω πρόστιµα και αν εξακολουθεί η 
παράβαση ο ∆ήµος µε συνεργείο του προχωρά στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, µε την 
συνδροµή της δηµοτικής αστυνοµίας ή της οικίας αστυνοµικής αρχής ενώ επιβάλει ειδικό πρόστιµο για 
τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης. Η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µετά από τις υπ` αρίθ. 
38/2013 και 30/2014 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής και τις υπ` αρίθµ.5605/462/29-3-2013 και 
2751/228/20-2-2014 αποφάσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας & 
Ιονίου δεν βεβαίωσε (ενώ η πίστωση είχε προβλεφτεί στον Προϋπολογισµό) για το έτος 2012 και 2013  
τα πρόστιµα αυθαίρετης χρήσης  (κατηγορία εσόδου 15)  που είχαν επιβληθεί µε αποφάσεις του 
αρµόδιου Αντιδηµάρχου Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων.  
 -Το ποσό της βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους χρήσης αιγιαλών  εξαρτάται από την 
χρονική περίοδο που αυτοί παραχωρούνται στους ∆ήµους και από τις τιµές που τελικά θα προκύψουν. 
Για παράδειγµα στη χρήση του 2013 η κύρια είσπραξη πραγµατοποιήθηκε τον µήνα Ιούλιο ενώ το 2014, 
τον µήνα Ιούνιο. Οι ενέργειες δε της υπηρεσίας που απαιτούνται για την διεκπεραίωση κάθε φορά της 
διαδικασίας, προϋποθέτουν την συνδροµή της Νοµικής Υπηρεσίας καθώς και των Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 Για το τέλος κοινοχρήστων χώρων από ∆ΕΗ,ΟΤΕ και ΕΛΤΑ και µετά από γνωµοδότηση της 
Νοµικής Υπηρεσίας, αναµένουµε καταγραφή των υλικών που κάνουν κατάληψη κοινοχρήστων χώρων 
και πεζοδροµίων από την Τεχνική Υπηρεσία (υπ` αρίθµ.31691/7-7-2014 έγγραφο µας) προκειµένου το 
αρµόδιο τµήµα να προβλέψει στον κανονισµό κοινοχρήστων χώρων µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ανάλογο τέλος κατά είδος κατάληψης χώρου.           
05  µε κύριο το Φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) για τον οποίο, όπως και στα 
ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού, η καταγραφή των τετραγωνικών µέτρων του συνόλου 
των φωτισµένων επιφανειών µε την εφαρµογή της µελέτης του Πανεπιστήµιου Πατρών αυξήθηκε κατά 
πολύ (άρα και το προσδοκώµενο έσοδο), το εισπραχθέν ποσό µειώνεται ανά χρήση. 
07 Λοιπά τακτικά έσοδα που κυρίως περιέχει:  
 -το έσοδο από τα παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος,  
 -έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών στο οποίο είχε προβλεφθεί στον 
Προϋπολογισµό σχετικό έσοδο αλλά δεν εισπράχτηκε λόγω µεταφοράς αρµοδιότητας και  
 -του τέλους τέλεσης πολιτικών γάµων. 
11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας που δεν έχει προβλεφθεί ούτε εισπραχτεί 
έσοδο. 
14 Έσοδα από δωρεές – κληρονοµιές – κληροδοσίες  που περιέχει την Οικονοµική Βοήθεια λόγω 
σεισµού (Ερανικός Τραπεζικός Λογαριασµός) συνολικού βεβαιωµένου ποσού  62.571,00€ και µικρό 
έσοδο από Κληροδότηµα Θεαγένους Τροµπέτα το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται. 
15 Πρόστιµα – Προσαυξήσεις – Παράβολα που περιλαµβάνει:  
 -την βεβαίωση και είσπραξη διαφόρων προστίµων (όπως αναφέραµε παραπάνω του 
δηµοτικού φόρου, αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων κλπ.),  
 -προσαυξήσεων που προβλέπονται εκ του νόµου και προκύπτουν στην είσπραξη του κάθε 
εσόδου,  
 -πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών µε αρχική πίστωση στον 
προϋπολογισµό 97.530,00 ενώ έχουν εισπραχτεί µέχρι σήµερα 20.833,18,  
 -χαρακτηριστικά σας γνωρίζουµε ότι τα έτη 2013 και 2014 έχει µετά από διασταύρωση 
βεβαιωθεί µέχρι τώρα (µέσα στις χρήσεις) από µικροποσά προστίµων ΚΟΚ, το ποσό των 147.282,90€. 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα που κυρίως βεβαιώνονται και εισπράττονται τα έσοδα από τη λειτουργία 
Αιολικού Πάρκου. Στο έτος 2014 είχε προβλεφθεί το ποσό των 244.150,00€ και µέχρι σήµερα  έχουν 
βεβαιωθεί και εισπραχθεί 220.674,99€. Το ποσό αφορά παρακρατηµένο τέλος υπέρ ΟΤΑ που 
αποδίδουν εταιρείες µέσω ΛΑΓΗΕ στο ∆ήµο, και αφορά περίοδο από τον 3/2013 έως τον 12/2013.  
21 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται πρώτη φορά και αφορούν:  
 -στο κοµµάτι των ανταποδοτικών τελών, του ΤΑΠ και του Φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων 
(µε όσα είπαµε παραπάνω) που εισπράττεται την επόµενη χρήση (Νοέµβριος & ∆εκέµβριος 2013),  



 -στο τέλος παρεπιδηµούντων ΠΟΕ και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων που 
βεβαιώνεται πρώτη φορά  που και σε αυτό αναφερθήκαµε,  
 -στο Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) µε 
πίστωση15.000,00€ (είσπραξη στο 2013, 32.782,25€),  
 -στις παραβάσεις ΚΟΚ που στη χρήση 2013 και 2014 έως τώρα έχει µετά από διασταύρωση 
βεβαιωθεί το ποσό των 121.326,15€,  
 -στο τέλος κοινόχρηστου χώρου που δεν εισπράχθηκε στην χρήση του 2013 (όπως 
αναφερθήκαµε παραπάνω) 
22 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που κυρίως προβλέπουν  έσοδα ΣΑΤΑ  
προηγουµένων ετών µε ποσό 165.000,00€ που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε.   
 
β) το κριτήριο των «Εσόδων ΠΟΕ» περιλαµβάνει τα έσοδα που προβλέπονται να εισπραχθούν από 
βεβαιωµένες απαιτήσεις παρελθόντων οικονοµικών ετών (κωδικός 32).  
 -Στον Προϋπολογισµό του 2014 µεταφέρθηκαν βεβαιωµένες οφειλές ΠΟΕ περίπου στα 
6.638.348,25€ από διάφορες κατηγορίες εσόδων. Το ποσό αυτό αποτελεί βεβαιωµένη φορολογητέα 
προς είσπραξη. Η υπηρεσία µέσω του αρµόδιου Ταµία, εφαρµόζει όσα προβλέπονται στον ΚΕ∆Ε 
(ειδοποιήσεις, δέσµευση δηµοτικής και φορολογικής ενηµερότητας ), προχωρώντας για πρώτη φορά, 
από τους τελευταίους µήνες του έτους 2013 και σε αναγκαστικά µέτρα είσπραξης την «κατάσχεση εις 
χείρας τρίτου» για ποσά αρχικά στα οποία υπήρχε κίνδυνος παραγραφής. Το µέτρο δεν συνεχίστηκε 
περαιτέρω λόγω των γεγονότων των σεισµών όπως αναφερθήκαµε παραπάνω, αλλά και της 
πρόσφατης νοµοθετικής ρύθµισης άρθρο 51 του ν.4257/2014 που από της 7/5/2014 και για µέχρι της 
14/8/2014 δίνει την δυνατότητα στους χρεώστες να ρυθµίσουν µε πολύ ευνοϊκούς όρους τις οφειλές 
τους. Στην ρύθµιση έχουν προσφύγει µέχρι σήµερα 51 οφειλέτες (έχουν εγκριθεί µε αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής µέχρι σήµερα οι 43) µε συνολικό ποσό είσπραξης (από εφάπαξ καταβολή και 
τις πρώτες δόσεις) 38.016,74€.     
 -Συµπληρωµατικά σας γνωρίζουµε ότι στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του 
∆ήµου για υποθέσεις συµβιβασµού οφειλών έχουν προσφύγει 28 χρεώστες. Από αυτές οι 8 
προωθήθηκαν για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οι 7 εγκρίθηκαν και θα αποσταλούν στην   
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελ/νήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων για έγκριση νοµιµότητας ενώ 
οι υπόλοιπες εκκρεµούν. 
 
 Για το θέµα των δαπανών  και σε σχέση µε το βασικό και καθοριστικό κριτήριο  της σύνθετης 
απόκλισης από σύνολο των εσόδων - σύνολο εξόδων - απλήρωτων υποχρεώσεων (κριτήριο άρθρου 2 
της ΚΥΑ 7261/2013) έχουµε επισηµάνει µε έγγραφα (υπ` αρίθµ.12266/26-3-2013, 53735/4-11-2013, 
22738/29-5-2013, 14848/7-4-2014 και την υπ`αρίθµ.26498/11-6-2014 Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης 
Στόχων για το Α τρίµηνο του έτους 2014) εκτός από την πορεία επίτευξης στόχων, την εξέλιξη των 
απλήρωτων υποχρεώσεων, της ταµιακής ρευστότητας  και την επιτακτική ανάγκη για περιορισµό των 
πληρωµών και των εξορθολογισµό των προµηθειών – υπηρεσιών µε περιορισµό στις απολύτως 
αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης από την Οικονοµική Επιτροπή. 
  Για το θέµα των απλήρωτων υποχρεώσεων κυρίως από προµηθευτές και σε σχέση µε το 
βασικό και καθοριστικό κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013, σας γνωρίζουµε ότι έφθασαν λόγω 
της ευνοϊκής ρύθµισης για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές στο χαµηλότερό τους σηµείο περίπου στις 
20/6/2014 στο ύψος του 1.928.865,90€ ενώ σήµερα το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων 
ανέρχεται στο ποσό των 2.497.233,28€ (σε προµηθευτές 2.082.106,36€). Και εδώ, όπως αναφέρθηκε 
και παραπάνω, για την αποφυγή συσσώρευσης απλήρωτων υποχρεώσεων πρέπει να υπάρχει 
περιορισµός στις απολύτως αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης από την Οικονοµική 
Επιτροπή που συνεπάγεται υπογραφή συµβάσεων και καταχώρηση σαν υποχρέωση τιµολογίων. 
         
 Συµπερασµατικά και σε σχέση µε την Οικονοµική Υπηρεσία, της οποίας είµαι προϊστάµενος, 
σας υπενθυµίζω το θέµα της υποστελέχωσης κυρίως του Τµήµατος Εσόδων  &  Περιουσίας καθώς και 
του Τµήµατος Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου κάτι που έχω επισηµάνει και µε τα υπ` αρίθµ.11173/17-
3-2014, 19656/5-5-2014 έγγραφά µου. Χαρακτηριστικά σας γνωρίζω ότι στο Τµήµα Εσόδων & 
Περιουσίας στη ∆ηµοτική ενότητα Αργοστολίου υπηρετούν ο τµηµατάρχης και µια υπάλληλος. 
Επίσης ενηµερώνει  τα παρακάτω:      ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α : 63.000.285,54 
                                                 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ :  2.921.392,90 
                                                  ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΑ :     169.062,45 

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 30/06/2014 ήταν 991.914,08€, 
ενώ το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε προµηθευτές   ήταν 1.946.374,98€ 
(η διαφορά 954.460.90€ είναι οι απλήρωτες υποχρεώσεις σε προµηθευτές εκτός του 
υπολοίπου των υποχρεώσεων που έρχονται από την παραπάνω αρχική απογραφή).  



Στις 25/07/2014 το υπόλοιπο των υποχρεώσεων σε προµηθευτές ήταν 2.241.816,64€ 
ενώ το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων 2.761.735,23€.   

 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

                                      Γεράσιµος Ε. Παυλάτος 
 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισηµαίνει τα ακόλουθα: 
Όπως προκύπτει από την εισήγηση µε την εφαρµογή της ΚΥΑ 726/2013 ,  
παρατηρείται 
απόκλιση µεγαλύτερη του -10% στα " Ίδια Έσοδα" σε δύο συνεχόµενα τρίµηνα  
(∆' τρίµηνο 2013 και Α' τρίµηνο 2014). 
Επίσης στο τέλος Β΄τριµήνου 2014 παρουσιάζεται για ολόκληρο το Α'Εξάµηνο  
2014 αρνητική απόκλιση µεγαλύτερη του -10% 
(-29,20%) στα " Ίδια Έσοδα" όπως  και στα " Έσοδα ΠΟΕ" (-63,53%) σε  
σχέση µε τα ποσά που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό 
και την εγκεκριµένη στοχοθεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το 2014. 
Εποµένως πρέπει να αναµορφωθεί άµεσα ο προϋπολογισµός του ∆ήµου  
Κεφαλλονιάς για το 2014 καθώς και οι ετήσιοι στόχοι του. 
∆ηλαδή πρέπει να µειωθούν στον προϋπολογισµό 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  
µε αναµόρφωση του, τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οµάδες εσόδων 
που αναφέρονται ανωτέρω. 
Τα ποσά αυτά πρέπει να προσδιοριστούν σε ρεαλιστικά επίπεδα όπως αυτά  
προκύπτουν από τα οικονοµικά αποτελέσµατα 
των προηγούµενων τριµήνων. 
Αντίστοιχα στη συνέχεια επηρεάζονται και τα έξοδα του προϋπολογισµού. 
Εποµένως για να είναι ισοσκελισµένος ο προϋπολογισµός πρέπει, µε  
αναµόρφωση του, να προσαρµοστούν και τα ποσά των εξόδων του 
προϋπολογισµού 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε αντίστοιχη µείωση τους. 
Στην απόφαση αυτή επίσης πρέπει να καταγραφεί το χρηµατικό υπόλοιπο του  
∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τη λήξη του Β τριµήνου 2014 και συγκεκριµένα να έχει 
αναλυθεί το υπόλοιπο σε έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα, σε έκτακτα έσοδα  
ειδικευµένα και σε τακτικά έσοδα. 
Επίσης πρέπει να καταγραφεί το σύνολο των οφειλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
µε τη λήξη του Β τριµήνου 2014 και συγκεκριµένα` οι οφειλές µέχρι 
31-12-2010 και οι οφειλές που έχουν δηµιουργηθεί από 1-1-2011 µέχρι τη  
λήξη του Β τριµήνου 2014 στις 30-6-2014 και να αναφερθεί επίσης το ύψος  
των οφειλών αυτών όπως έχουν διαµορφωθεί σήµερα 25-07-2014. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει  τα παρακάτω: 
Τα πεπραγµένα του  Β Τριµήνου δεν διαφέρουν σε τίποτα από τον απολογισµό του 
Α Τριµήνου και δεν θα διαφέρουν και τα επόµενα Τρίµηνα εφόσον η χρηµατοδότηση 
του Κράτους έχει  µειωθεί κατά 70/%  , ο Προϋπολογισµός του ∆ήµου σε σχέση µε 
πέρυσι έχει µειωθεί επίσης µέχρι και 60% και καλείται ο ∆ήµος από την κεντρική 
εξουσία ,που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την σηµερινή κρίση να µειώσει επι πλέον 
τις δαπάνες του. 
Ο Λαός έχει πια φτάσει στα όρια της επιβίωσης , η ανεργία µεγαλώνει , τα µαγαζιά 
κλείνουν οι δαπάνες για την υγεία  και την  παιδεία συρρικνώνονται και από τον 
Ιανουάριο θα εφαρµοστούν και τα υπόλοιπα σκληρά µέτρα εις βάρος του . 
Η ∆ηµοτική Αρχή δεν πρέπει να προχωρήσει στην αξιολόγηση των υπαλλήλων για  
να συνεχιστούν οι απολύσεις άλλά αντίθετα να προβεί σε προσλήψεις για να 
στελεχωθούν οι Υπηρεσίες του ∆ήµου. 
Μετά τα παραπάνω δηλώνει ότι  καταψηφίζει την εισήγηση . 
 



Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ. Παρίσης -Αποστολάτος - Σολωµός .  
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     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

− την εισήγηση  του προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
σχετικά µε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του  B τριµήνου του έτους 
2014. 

                             
 
                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Καταρτίζει την Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του B΄ τριµήνου του έτους 2014 , 
ως ακολούθως:  

Α. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων B΄ τριµήνου του οικ. έτους 2014, 
εµφανίζονται στον πίνακα 1 ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης. 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εξόδων B τριµήνου του έτους του οικ. 
2014 εµφανίζονται στον πίνακα 2 ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του της 
παρούσας απόφασης. 
 
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Αλέξανδρος Παρίσης  
∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         Α∆Α: 7Λ∆ΩΩΕ5-Τ50                   
                                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
  ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                               
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  34 ης   ( τακτική  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   25 η  Ιουλίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    248  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : «Παράταση χρόνου παράδοσης των υλικών του διαγωνισµού (ΚΟΜΠΑΚΤ 
ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ ∆.Ε. 
ΕΡΙΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  25 η   Ιουλίου  του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   34435/22 -07 -2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
 σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1.  Ζα̟άντης Ανδρέας                                                                                     Σαµούρης Σ̟υρίδων .                                                                                                                 
 2. Α̟οστολάτος Γεράσιµος                                                                             Πα̟αδάτος  Νικόλαος                                                                              
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                                                
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                     
 5.  Γαλάτης Άγγελος  (α̟οχώρησε στην 247/2014) 
6.  Σολωµός Σ̟υρίδων (ανα̟ληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                           
Ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς ,κ.  Αλέξανδρος Παρίσης , κηρύσσοντας  την έναρξη της 
συνεδρίασης  ,έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (ΕΚΠΟΤΑ)  κ. ∆ιονύσιο 
Παγώνη ο οποίος  εισηγούµενος   το  6ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: «Παράταση χρόνου παράδοσης 
των υλικών του διαγωνισµού(ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το υπ αρίθ. 35029 /24-07-2014 έγγραφο στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω :  
 
Σας ενηµερώνουµε ότι λόγω του άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ και άρθρου 3,αριθµ.15031/8-4-2014 Σύµβασης µε 
την εταιρεία AQUASTAR ΑΒΕΕ, για τηνπαραλαβή των Οµβροταµιευτήρων απαιτείται και ποιοτικός 
έλεγχος, ήτοι πρακτική δοκιµασία. 
Λόγω του ότι όµως βρισκόµαστε στο µέσο της θερινής περιόδου και µε τη συνεπακόλουθη έλλειψη 
νερού να είναι ιδιαίτερα έντονη, καθίσταται πρακτικά αδύνατος ο ποιοτικός έλεγχος(γέµισµα δεξαµενών 
και δοκιµασία για τυχόν  διαρροές). 
Ως εκ τούτου και µε δεδοµένη την αντικειµενική δυσκολία διενέργειας ολοκληρωµένου ποιοτικού 
ελέγχου, καθίσταται πρακτικά και αντικειµενικά αδύνατη και η παραλαβή των εν λόγω Οµβροδεξαµενών. 
Προτείνεται η παράταση του χρόνου παράδοσης των ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ  ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ  ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  έως 8/10/2014 (ενενήντα ηµέρες). 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
O κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισηµαίνει τα ακόλουθα: 
Τον Ιανουάριο 2014 το έργο αυτό, που είναι έργο ύδρευσης, δηµοπρατήθηκε από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
για την Έρισο όταν πλέον η περιοχή αυτή για θέµατα ύδρευσης υπάγεται στη ∆ΕΥΑΚ η οποία  
έχει και την αρµοδιότητα. 



Στη συνέχεια πολύ µετά τη δηµοπράτηση του έργου και όταν πλέον πρέπει να τοποθετηθούν οι 
οµβροδεξαµενές διαπιστώνεται ότι δεν χωράνε στο χώρο για τον οποίο έχουν δηµοπρατηθεί  
στα Κοµητάτα. 
Το πρώτο ερώτηµα είναι τι είδους έλεγχος είχε γίνει αρχικά ώστε να έχει  διασφαλισθεί το στοιχειώδες 
που είναι να χωράνε οι οµβροδεξαµενές στην έκταση για την οποία έχουν δηµοπρατηθεί  
και να µην εκτίθεται σήµερα ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. Στη συνέχεια έρχεται µια πρώτη εισήγηση στην 
Οικονοµική Επιτροπή στην  οποία προτείνεται, επειδή ο χώρος στα Κοµητάτα επαρκεί για την 
τοποθέτηση µόνο µίας από τις δύο οµβροδεξαµενές, η δεύτερη οµβροδεξαµενή να µεταφερθεί 
είτε στα ∆ιλινάτα είτε στα Καµιναράτα. 
Όµως η Οικονοµική Επιτροπή καταρχήν δεν έχει την αρµοδιότητα να τροποποιήσει βασικούς όρους 
δηµοπρατηµένου έργου όπως έχει εγκριθεί µε σειρά αποφάσεων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (ένταξη  
στο τεχνικό πρόγραµµα, ένταξη στον προϋπολογισµό, έγκριση της µελέτης κ.λ.π.). 
Το συγκεκριµένο έργο είναι ονοµατισµένο και έχει δηµοπρατηθεί ακριβώς για να καλύψει τις σοβαρές 
ανάγκες ύδρευσης της περιοχής αυτής στην Έρισο. 
Ανάγκες που τυχόν υπάρχουν στα ∆ιλινάτα και στα Καµιναράτα θα πρέπει να καλυφθούν άµεσα από το 
∆ήµο Κεφαλλονιάς µε τη δηµοπράτηση συγκεκριµένου έργου για αυτές τις περιοχές. 
Στη συνέχεια έρχεται δεύτερη εισήγηση στην Οικονοµική Επιτροπή στην  οποία προτείνεται παράταση 
του χρόνου παράδοσης του έργου. 
Επειδή το θέµα αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί έχει να κάνει µε την  προσπάθεια κάλυψης των 
υδρευτικών αναγκών της Ερίσου η πρόταση µου είναι να γίνει η µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια από το 
∆ήµο  προκειµένου όσο το δυνατόν συντοµότερα να βρεθεί κατάλληλος χώρος για την τοποθέτηση των 
οµβροδεξαµενών όσο το δυνατόν  πιο κοντά στην αρχική θέση στα Κοµητάτα που προβλέπεται 
από τη µελέτη ώστε να µπορέσουν να καλυφθούν άµεσα οι ανάγκες ύδρευσης  των οικισµών της 
περιοχής. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Αναδεικνύεται εδώ ότι εκτός από τα Κοµιτάτα 
υπάρχουν και άλλα χωριά που έχουν έλλειψη νερού, µιας από της βασικότερες  ανάγκες  για την 
βιωσιµότητα των κατοίκων τους   που έπρεπε να έχει  δώσει   λύση το κράτος δηµιουργώντας τις 
απαραίτητες υποδοµές εδώ και χρόνια , ενώ αντίθετα βλέπουµε ότι ετοιµάζονται την διαχείριση του 
νερού να την  παραχωρήσουν σε ιδιώτες. 
Στην συγκεκριµένη περίπτωση την ευθύνη την έχει η ∆ηµοτική Αρχή εφόσον στη µελέτη στην οποία 
βασίστηκε ο διαγωνισµός έγινε λάθος µέτρηση µε αποτέλεσµα ο προβλεπόµενος χώρος για την 
εγκατάσταση  των  δύο  οµβροταµιευτήρων  να µην είναι επαρκής  . Προτείνεται και οι δύο δεξαµενές να 
τοποθετηθούν σύµφωνα µε την µελέτη στα Κοµιτάτα γιατί  αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα ύδρευσης 
και ο ∆ήµος µε διαγωνισµό να προµηθευτεί άµεσα οµβροδεξαµενές για όλα τα χωριά που 
αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα.  
Ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Παρίσης τονίζει ότι οι οµβροδεξαµενες θα τοποθετηθούν  και οι δύο στην 
περιοχή της Ερίσου  και  άµεσα θα αναζητηθεί  χώρος είτε σε έκταση του ∆ήµου είτε µε ενοικίαση 
χώρου για την τοποθέτηση και  του 2ου  οµβροταµιευτήρα . 
Οι κ. κ. Ζαπάντης και Γκισγκίνης ψηφίζουν τις προτάσεις τους. 
Την εισήγηση της υπηρεσίας για την παράταση του χρόνου παράδοσης των ΚΟΜΠΑΚΤ 
ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ  ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ  ∆.Ε. 
ΕΡΙΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  έως 8/10/2014 (ενενήντα ηµέρες) , ψηφίζουν οι κ. κ. Παρίσης –
Σολωµός και Αποστολάτος. 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 273/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων δηµοπράτησης. 
3) την 58/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάδειξη µειοδότη. 
 Και την παραπάνω εισήγηση  του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού :   
   

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εισηγείται προς  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  θετικά ως προς την  παράταση του χρόνου παράδοσης 

των ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ  

ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ  ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  έως 8/10/2014 (ενενήντα ηµέρες). 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                 Αλέξανδρος Παρίσης 
                                                              ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 



                                                                                   Α∆Α: 7Ο9ΤΩΕ5-3ΥΠ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 34 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  25 η  Ιουλίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    249  / 2014  
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση 2Ου    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού 

Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  25 η   Ιουλίου  του έτους 2014 , ηµέρα Παρασκευή        και ώρα 12 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  34435/22-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1.  Ζα̟άντης Ανδρέας                                                                                     Σαµούρης Σ̟υρίδων .                                                                                       
 2. Α̟οστολάτος Γεράσιµος                                                                             Πα̟αδάτος  Νικόλαος                                                                              
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                                                
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                           
 5.  Γαλάτης Άγγελος  (α̟οχώρησε στην 247/2014) 
6.  Σολωµός Σ̟υρίδων (ανα̟ληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 

Ο  Πρόεδρος , ∆ήµαρχος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  

το 7ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2Ου    ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού 

Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» Έθεσε υπόψη της 

Οικονοµικής Επιτροπής την υπ αρίθ. 27807/19-06-2014 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  κ. 

Ευάγγελου Αλεξανδρόπουλου που έχει ως εξής : 

ΘΕΜΑ: «∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ» 
ΣΧΕΤ.: 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2013 Ο.Ε./ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι 
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 Ο.Ε./ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
  
 

  Σας διαβιβάζουµε το  2Ο    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού 

Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». 

Σύµφωνα µε αυτό , εισηγούµαστε στην Επιτροπή σας: 



Να εγκριθεί το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε την βαθµολόγηση της Τεχνικής 

Προσφοράς τους που το συνοδεύει, και να γίνουν δεκτοί όλοι οι διαγωνιζόµενοι, καθότι πληρούν τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης 

των οικονοµικών τους προσφορών. 

 
Συνηµµένα: 
Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΤΑ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ. 

                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  
 

Αργοστόλι,          19-6-2014 
                           Αριθ. Πρωτ          27807 

  
2Ο    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, 
Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 

 
 

 

   Σήµερα   24/4/2014 ηµέρα Πέµπτη και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 202/2013  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, όπως 
συµπληρώθηκε µε την 45/2013 απόφαση της Ο.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 3 του ΕΚΟΠΤΑ.    

  αποτελούµενη από τους:  

      1.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
        πρόεδρος . 

2. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,γραµµατέας. 
3. Παγώνης ∆ιονύσιος , Προϊστάµενος τµήµατος προµηθειών, µέλος. 
4. Κοντογιάννης Γεώργιος, Π.Ε. Μηχανολόγων –Ηλεκτρολόγων Μηχ/κος,µέλος. 
5. Παγουλάτος Λεωνίδας , Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, αναπληρωµατικό µέλος. 
 

Σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση του παραπάνω έργου και µετά 

το στάδιο ελέγχου των φακέλων µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε το 

από 10-9-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής και την Αριθ. Απόφαση 257/2013 της Οικονοµικής 

Επιτροπής έγιναν δεκτά στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού τα δύο από τα τρία διαγωνιζόµενα 

σχήµατα. 

Η συνεδρίαση έγινε στο Ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Λ. 

Βεργωτή 30-Αργοστόλι), και κατά τη διάρκεια της η Επιτροπή άνοιξε και κατέγραψε το περιεχόµενο των 

φακέλων των τεχνικών προσφορών όλων των διαγωνιζοµένων που έχουν γίνει δεκτοί για τη συνέχεια 

της αξιολόγησης εταιρειών και συγκεκριµένα της εταιρείας Evolution Projects Plus O.E και της 

DOTSOFT Ολοκληρωµένες Εφαρµογές ∆ιαδικτύου και Βάσεων ∆εδοµένων Α.Ε 

Κατά την καταγραφή προέκυψε ότι όλοι οι διαγωνιζόµενοι στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους 

είχαν όλα τα αναφερόµενα σύµφωνα µε την  διακήρυξη. 

Κατόπιν η Επιτροπή µονόγραψε κάθε φύλλο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς των 

διαγωνιζοµένων και διέκοψε τη συνεδρίαση της. 



Σε συνέχεια η Επιτροπή συνήλθε, µε την Α.Π 20087/5-5-2014 πρόσκληση του Προέδρου της, σε κλειστή 

συνεδρίαση την 20-5-2014, η οποία συνεχίστηκε την 18-6-2014, µε την Α.Π. 25437/5-16-2014 

πρόσκληση του Προέδρου της,  για να ελέγξει, να κρίνει και να αξιολογήσει τις «Τεχνικές Προσφορές» 

και να τις βαθµολογήσει σύµφωνα µε τα  κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 8 της οικείας Προκήρυξης. 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε το 

περιεχόµενο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων  

 
Αφού µελέτησε προσεκτικά τις Τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόµενων και ύστερα από διαλογική 

συζήτηση, τα µέλη της διαπίστωσαν και κατέληξαν στα εξής: 

 

                                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 

 

Τεκµηρίωση Βαθµολογίας 
 
Κριτήριο Α.1: Κατανόηση έργου - Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης – Μεθοδολογία 
Υλοποίησης. 
 
Ένωση I know how – Dotsoft: Η ένωση παρουσιάζει σαφή και τεκµηριωµένη ανάλυση αναφορικά µε 
τα σηµεία κατανόησης του έργου, ενώ η πρόταση χαρακτηρίζεται ως πλήρης και χωρίς σηµεία ασάφειας 
στην εν λόγω ενότητα. Επιπλέον, πραγµατοποιεί εκτενή ανάλυση της µεθοδολογίας που θα 
χρησιµοποιήσει για την υλοποίηση του έργου, παρουσιάζοντας αναλυτικά τη µέθοδο PRINCE. Τέλος, 
δίνει σαφή εικόνα για τη διαχείριση του έργου, µε έµφαση στη διαχείριση κινδύνου µέσω της µεθόδου 
OCTAVE, παρά το γεγονός ότι οι παρατιθέµενες αναφορές  στα κρίσιµα ζητήµατα υλοποίησης του 
έργου είναι κατά κανόνα γενικές µε µικρές προσαρµογές στις ειδικότερες ανάγκες και χαρακτηριστικά 
του συγκεκριµένου έργου. Σε επίπεδο υλοποίησης του πληροφοριακού συστήµατος προτείνεται η 
µέθοδος «Rational Unified Process» 
 (Βαθµολογία κριτηρίου: 105). 
 
Evolution Projects Plus: Η εταιρεία κάνει εκτενή και  τεκµηριωµένη αναφορά στα σηµεία κατανόησης 
του έργου, µε σαφή και εµπεριστατωµένα στοιχεία που εντοπίζονται στις ανάγκες του έργου. 
Παράλληλα, παρουσιάζει αναλυτική µεθοδολογική προσέγγιση τόσο σε επίπεδο διαχείρισης έργου και 
κινδύνων, όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος, µέσω της µεθόδου 
«Rational Unified Process». Ειδικότερα στο επίπεδο σχεδιασµού και υλοποίησης του πληροφοριακού 
συστήµατος, πραγµατοποιείται εκτενής αναφορά στις διαδικασίες, στις ροές δεδοµένων και στην 
κατασκευή διαγραµµάτων ροής. 
 (Βαθµολογία κριτηρίου: 105). 
 
 
Κριτήριο Α.2: Κάλυψη προδιαγραφών και απαιτήσεων του εξοπλισµού.  Προτεινόµενη 
Αρχιτεκτονική. 
 
Ένωση I know how – Dotsoft: Η ένωση παρουσιάζει εκτενή και πλήρως τεκµηριωµένη ανάλυση της 
φυσικής και λειτουργικής αρχιτεκτονικής του προτεινόµενου συστήµατος, µε έµφαση στην αρχιτεκτονική 
πολλών επιπέδων. Με βάση τα αναφερόµενα στην τεχνική προσφορά, αλλά και τα εγχειρίδια που 
παρατίθενται για τον application server (Windows Server 2012), τον database server (Microsoft SQL 
Server 2012) και τον web server (IIS 8), τεκµηριώνονται πλήρως η αυξηµένη απόδοση, η ευελιξία, η 
συντηρησιµότητα και η επαναχρησιµοποίηση (performance, flexibility, maintainability and reusability) 
της εφαρµογής. Σε ό,τι αφορά στον διατιθέµενο εξοπλισµό, η ένωση πραγµατοποιεί συνοπτική 
περιγραφή των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει για την δηµιουργία και ψηφιοποίηση του 
πολιτιστικού υλικού 
 (Βαθµολογία κριτηρίου: 105). 
 
Evolution Projects Plus: Η εταιρεία παραθέτει µια άρτια και πλήρως τεκµηριωµένη ανάλυση της 
φυσικής και λειτουργικής αρχιτεκτονικής του προτεινόµενου συστήµατος και συγκεκριµένα επιλεγεί µια  
πολύ-επίπεδη αρχιτεκτονική σχεδιασµού και οργάνωσης των δοµών, και των επιµέρους στοιχείων που 
συνθέτουν τα περιεχόµενα της εφαρµογής. Με βάση τα αναφερόµενα στην τεχνική προσφορά, αλλά και 
τα εγχειρίδια που παρατίθενται για τον application server (Windows Server 2012), τον database server 
(MySQL Community Server 5.6.10) και τον web server (IIS 8), τεκµηριώνονται πλήρως η αυξηµένη 
απόδοση, η ευελιξία, η συντηρησιµότητα και η επαναχρησιµοποίηση (performance, flexibility, 
maintainability and reusability) της εφαρµογής. Αναφορικά µε τον εξοπλισµό, η εταιρεία παρουσιάζει σε 



ειδικό παράρτηµα (VI), το είδος του εξοπλισµού που θα διαθέσει, για την παραγωγή, συλλογή, και 
ψηφιοποίηση του πολιτιστικού και τουριστικού υλικού, ενώ αποσαφηνίζει ότι η ποσότητα του 
εξοπλισµού που θα διατεθεί θα καθοριστεί στη µελέτη εφαρµογής. 
 (Βαθµολογία κριτηρίου: 105). 
 
 
 
Κριτήριο Α.3: Περιγραφή Τεχνικών και Λειτουργικών Χαρακτηριστικών του Λογισµικού 
Εφαρµογής του Έργου. Οµοιογένεια Προσφερόµενης Λύσης. 
 
Ένωση I know how – Dotsoft:  Η ένωση παρουσιάζει µια ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη τεχνική 
λύση και καλύπτει τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που τίθενται από τη διακήρυξη.  
Ωστόσο, η χρήση του προσθέτου Microsoft silverlight για την τρισδιάστατη απεικόνιση, που αναφέρεται 
εντός της προσφοράς, δεν υποστηρίζεται από  φορητές συσκευές (κινητό τηλέφωνο ή tablet) µε Android 
και iOS. Κατά τα λοιπά, η προσφερόµενη λύση παρουσιάζει σχετική οµοιογένεια, τόσο σε επίπεδο 
λειτουργικών όσο και σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών. Παρουσιάζεται µια ικανοποιητική 
παρουσίαση των χαρακτηριστικών διαλειτουργικότητας στην περίπτωση των αποθετηρίων πολιτιστικού 
υλικού  
(Βαθµολογία κριτηρίου: 100). 
 
 
Evolution Projects Plus:  Η εταιρεία παρουσιάζει αναλυτικά τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 
του λογισµικού της εφαρµογής, το οποίο θα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής, δηλαδή θα κάνει χρήση 
ανοικτών προτύπων. Τόσο η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασµός του συστήµατος όσο και τα 
προγραµµατιστικά εργαλεία δηµιουργίας των εφαρµογών, θα υποστηρίζουν πλήρως τη δυνατότητα 
λειτουργίας τους σε περιβάλλοντα εικονικών µηχανών (Virtualization), τα οποία αναλύονται, ενώ 
προτείνεται το λογισµικό virtualization Hyper-V, το οποίο και είναι πλήρως συµβατό µε τα προϊόντα που 
προτείνονται για το σύνολο της λύσης.  
Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης, η εταιρεία πραγµατοποιεί εκτενή περιγραφή των χαρακτηριστικών 
διαλειτουργικότητας, µε ειδική αναφορά στην διαλειτουργικότητα αποθετηρίων µέσω συστηµάτων 
απόθεσης και διάθεσης πολιτιστικού υλικού. Πλέον των απαιτήσεων παρατίθεται αναλυτική περιγραφή 
των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και συµβατότητας µε διεθνή και εθνικά αποθετήρια πολιτιστικού 
υλικού, όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης. 
Αναφορικά µε την τριδιάστατη απεικόνιση, η εταιρεία προτείνει την τεχνολογία WebGL, η οποία αποτελεί 
ένα λογισµικό για την πρόσβαση σε υλικό γραφικών µέσα από ένα web browser, χωρίς την 
εγκατάσταση επιπλέον plug-ins.  Ωστόσο η τεχνολογία WebGL δεν είναι συµβατή σε φορητες συσκευές 
µε  Android.Είναι βασικό ότι  η τεχνολογία WebGL είναι σε µεγαλύτερο βαθµό συµβατή µε φορητές 
συσκευές και υπερτερεί έναντι του silverlight. (Βαθµολογία κριτηρίου: 102). 
 
 
 
Κριτήριο Α.4: Περιγραφή µεθοδολογίας παραγωγής ψηφιακού υλικού 
 
Ένωση I know how – Dotsoft:  Η ένωση παρουσιάζει  αναλυτική µεθοδολογία παραγωγής ψηφιακού 
υλικού. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιεί παρουσιάζει τα κάτωθι σηµεία: Σχεδιασµός φάσης, Επιλογή 
Σηµείων Ενδιαφέροντος, Προετοιµασία για ψηφιακή καταγραφή, ψηφιακή καταγραφή, ∆ιατήρηση 
ψηφιακού περιεχοµένου, Μεταδεδοµένα, Ενέργειες ανάδειξης και προβολής, Προστασία Πνευµατικών 
∆ικαιωµάτων.  
(Βαθµολογία κριτηρίου: 108). 
 
 
Evolution Projects Plus:  Η εταιρεία παρουσιάζει σε παράρτηµα (IV) αναλυτική περιγραφή της 
µεθοδολογίας παραγωγής ψηφιακού υλικού, ενώ σε ξεχωριστό αρχείο εντός του παραρτήµατος, 
παρουσιάζεται η µεθοδολογία Στερεοσκοπικής φωτογραµµετρικής επεξεργασίας σε Ψηφιακούς 
Φωτογραµµετρικούς Σταθµούς, η οποία προτείνεται για τη δηµιουργία των εικονικών περιηγήσεων. Η 
µεθοδολογία παραγωγής ψηφιακού υλικού που προτείνεται, παρουσιάζει τα κάτωθι σηµεία: Σχεδιασµός 
του έργου ψηφιοποίησης, Επιλογή περιεχοµένου, Προετοιµασία για ψηφιοποίηση, Μεταχείριση των 
πρωτοτύπων, Ψηφιοποίηση, ∆ιατήρηση του ψηφιακού περιεχοµένου, Μεταδεδοµένα, Ενέργειες 
ανάδειξης – προβολής, Πνευµατικά δικαιώµατα, ∆ιαχείριση έργων ψηφιοποίησης.  
(Βαθµολογία κριτηρίου: 108). 
 
 
 
Κριτήριο Β.1: ∆οµή και Σύνθεση Οµάδας Έργου 
 
Ένωση I know how – Dotsoft: Η Ένωση προσφέρει σύστηµα διοίκησης του έργου το οποίο καλύπτει 
τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και είναι σύµφωνο µε τη δοµή υλοποίησης του έργου που παρατίθεται 



στην προσφορά της. Επίσης, παρατίθεται αναλυτική περιγραφή του Συστήµατος επικοινωνίας µεταξύ 
του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, µε περαιτέρω εξειδίκευση όσον αφορά στις συσκέψεις και το 
πλαίσιο επικοινωνίας µε την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ως πολύ θετικά κρίνονται η εξειδίκευση αρµοδιοτήτων ανά επίπεδο, η οποία είναι σε αρκετά υψηλό 
επίπεδο σύµφωνα µε το προτεινόµενο σύστηµα επικοινωνίας µε αναφορά σε επιµέρους γεγονότα, τους 
εµπλεκόµενους και τη συχνότητα επικοινωνίας.  
Σε επίπεδο καταλληλότητας και σύνθεσης της οµάδας έργου, η προσφορά της ένωσης εταιρειών 
καλύπτει ποιοτικά και ποσοτικά τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο. 
Θετικά αξιολογούνται η κατανοµή ανθρωποµηνών ανά φάση του έργου µε σηµαντικά µεγάλο τµήµα του 
προσφερόµενου ανθρωποχρόνου να παρέχεται στη Φάση παραγωγής ψηφιακού υλικού, η οποία 
συµβαδίζει µε την προσέγγιση του διαγωνιζοµένου στον τρόπο υλοποίησης του έργου. 
 (Βαθµολογία κριτηρίου: 105). 
 
Evolution Projects Plus: Η προσφορά της εταιρίας καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς το 
συγκεκριµένο κριτήριο. Το προσφερόµενο σύστηµα διοίκησης του έργου ακολουθεί τη δοµή και τη 
µεθοδολογία υλοποίησης του έργου που παρατίθεται στην προσφορά της εταιρείας. Επίσης, 
παρατίθεται αναλυτική περιγραφή του Συστήµατος επικοινωνίας µεταξύ του Αναδόχου και της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Ως πολύ θετικά κρίνονται η παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης της µεθοδολογίας υλοποίησης του 
έργου από την Οµάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου και ο τρόπος διαχείρισης κρίσιµων σηµείων, 
καθώς και η εξειδίκευση της οµάδας έργου και ο ορισµός υπευθύνων για κάθε επιµέρους ενέργεια. 
Η προσφορά καλύπτει ποιοτικά και ποσοτικά τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την καταλληλότητα 
και σύνθεση της οµάδας έργου. 
Θετικά αξιολογούνται, ο προσφερόµενος ανθρωποχρόνος από την οµάδα ψηφιοποίησης – παραγωγής 
ψηφιακού υλικού για την υλοποίηση του έργου, η κατανοµή ανθρωποµηνών ανά φάση και επιµέρους 
δραστηριότητα του έργου. 
 (Βαθµολογία κριτηρίου: 105). 
  
 
Κριτήριο Β.2: Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης – Φάσεις - Παραδοτέα 
 
Ένωση I know how – Dotsoft: Η ένωση παραθέτει πολύ αναλυτικό και τεκµηριωµένο χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης µε πέντε φάσεις (συµπεριλαµβανοµένης αυτής της διαχείρισης του έργου – Φάση 0), οι 
οποίες θα ολοκληρωθούν εντός εννέα (9) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής 
σύµβασης. Επιπλέον, για κάθε φάση παρουσιάζονται όλα τα παραδοτέα, καλύπτοντας τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης. (Βαθµολογία κριτηρίου: 102). 
 
 
Evolution Projects Plus:  Η εταιρεία παραθέτει σχετικά αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µε 
τέσσερις φάσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός εννέα (9) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σχετικής σύµβασης. Για κάθε φάση παρουσιάζονται τα παραδοτέα συµφώνως µε τη διακήρυξη. 
 (Βαθµολογία κριτηρίου: 100). 
 
 
Κριτήριο Β.3: Εκπαίδευση 
 
Ένωση I know how – Dotsoft:  Η ένωση παρουσιάζει αναλυτικό πλάνο εκπαίδευσης, το οποίο 
συνοδεύεται από αναλυτική µεθοδολογία αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ασυµφωνία 
παρουσιάζεται ωστόσο στη διάρκεια της εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι εντός της τεχνικής προσφοράς ο 
συνολικός αριθµός ωρών εκπαίδευσης που προσφέρεται για τους απλούς χρήστες είναι 30 ώρες και για 
τους διαχειριστές 50 ώρες, ενώ στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές είναι για τους 
απλούς χρήστες 0,25 ανθρωποµήνες και για τους διαχειριστές 0,25 ανθρωποµήνες. Σε κάθε 
περίπτωση, ο συνολικός αριθµός των ωρών εκπαίδευσης είναι 80 ώρες ή 0,25 ανθρωποµήνες 
εκπαίδευσης για τους διαχειριστές και 0,25 ανθρωποµήνες εκπαίδευσης για τους απλούς χρήστες. 
(Βαθµολογία κριτηρίου: 100). 
 
Evolution Projects Plus: Η εταιρεία παρουσιάζει εξαιρετικά αναλυτικό πλάνο και µεθοδολογία 
εκπαίδευσης (µέθοδος blended learning), που συνοδεύεται από αναλυτική µεθοδολογία αξιολόγησης και 
πίνακες αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύµφωνα µε τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς 
χωρίς τιµές, η εταιρεία προσφέρει 1,1 ανθρωποµήνες εκπαίδευσης για τους διαχειριστές και 1,1 
ανθρωποµήνες εκπαίδευσης για τους απλούς χρήστες. (Βαθµολογία κριτηρίου: 105). 
 
 
Κριτήριο Β.4: Εγγύηση καλής λειτουργίας 
 
Ένωση I know how – Dotsoft: Η ένωση προσφέρει τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας, 
ακολουθούµενης από πλάνο συντήρησης.  



(Βαθµολογία κριτηρίου: 100). 
 
Evolution Projects Plus:  Η εταιρεία προσφέρει τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας, ακολουθούµενης 
από πλάνο συντήρησης.  
(Βαθµολογία κριτηρίου: 100). 
 
 
Κριτήριο Β.5: Παρεχόµενες υπηρεσίες λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών – Τεχνική 
Υποστήριξη 
 
Ένωση I know how – Dotsoft: Η ένωση προσφέρει αναλυτικό πλάνο τεχνικής υποστήριξης, το οποίο 
περιλαµβάνει υπηρεσίες helpdesk µε οργανωµένη δοµή ικανή να αντιµετωπίσει οποιοδήποτε 
πρόβληµα, καθώς και ειδική εφαρµογή web για την αναγγελία βλάβης. Παράλληλα, παρουσιάζονται  οι 
χρόνοι απόκρισης σε περίπτωση βλάβης. ∆ιαθέτει υπηρεσία helpdesk 07:00-18:00 και Web εφαρµογή. 
O χρόνος αποκατάστασης βλάβης / δυσλειτουργίας προσµετράται αθροιστικά σε µηνιαία βάση, και είναι: 
έξι (6) ώρες από τη στιγµή της ανακοίνωσης της εµφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας που επηρεάζει 
τη λειτουργικότητα του συστήµατος και είκοσι τέσσερεις (24) ώρες  από τη στιγµή της ανακοίνωσης της 
εµφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας, που δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του συστήµατος.  
 
 (Βαθµολογία κριτηρίου: 112). 
 
Evolution Projects Plus: Η εταιρεία προσφέρει αναλυτικό σχέδιο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε 
αναλυτικό πίνακα όπου παρουσιάζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόκρισης ανά είδος βλάβης που 
ενδεχοµένως θα προκύψει. ∆ιαθέτει υπηρεσία helpdesk 09:00-17:00 και  επιτόπια υποστήριξη, κατά τη 
διάρκεια της ίδιας ηµέρας που παρουσιάστηκε το αίτηµα και επίλυση της βλάβης κατά τη διάρκεια της 
ίδιας ηµέρας. Εφόσον η βλάβη είναι αποδεδειγµένα σοβαρότερη, η αποκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί 
εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. 
 
(Βαθµολογία κριτηρίου: 108). 
 
Μετά την βαθµολόγηση των διαγωνιζοµένων σε όλα τα πεδία που είχαν καθοριστεί η Επιτροπή 

διαγωνισµού συνέταξε αναλυτικό πίνακα βαθµολόγησης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος και το συνοδεύει, από τον οποίο προκύπτει η βαθµολογία κάθε κριτηρίου της Τεχνικής 

Προσφοράς αλλά και η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου και 

αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. 

 

Α/Α Κριτήρια 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 
Κριτηρίου 

Ένωση I know 
how - Dotsoft 

Evolution 
Projects Plus 

ΟΜΑ∆Α Α «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ» (65%)     

1.  Κατανόηση έργου - Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης – 
Μεθοδολογία Υλοποίησης.  10% 

105 105 

2. Κάλυψη προδιαγραφών και απαιτήσεων του εξοπλισµού.  
Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική. 5% 

105 105 

3. 
Περιγραφή Τεχνικών και Λειτουργικών Χαρακτηριστικών του 
Λογισµικού Εφαρµογής του Έργου. Οµοιογένεια 
Προσφερόµενης Λύσης. 

35% 

100 102 

4. Περιγραφή µεθοδολογίας παραγωγής ψηφιακού υλικού 15% 108 108 
ΟΜΑ∆Α Β «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΛΥΨΗΣ (35%)     

1. ∆οµή και Σύνθεση Οµάδας Έργου 10% 105 105 

2. Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης – Φάσεις - Παραδοτέα 5% 102 100 

3. Εκπαίδευση 10% 100 105 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας 5% 100 100 

5. Παρεχόµενες υπηρεσίες λειτουργίας και αποκατάστασης 
βλαβών – Τεχνική Υποστήριξη 5% 

112 108 

  ΣΥΝΟΛΟ 100%     

     



     

 Σταθµισµένη Βαθµολογία    

     

Α/Α Κριτήρια 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 
Κριτηρίου 

Ένωση I know 
how - Dotsoft 

Evolution 
Projects Plus 

ΟΜΑ∆Α Α «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ» (65%)     

1.  Κατανόηση έργου - Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης – 
Μεθοδολογία Υλοποίησης.  10% 

10,5  10,5  

2. Κάλυψη προδιαγραφών και απαιτήσεων του εξοπλισµού.  
Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική. 5% 

5,25  5,25  

3. 
Περιγραφή Τεχνικών και Λειτουργικών Χαρακτηριστικών του 
Λογισµικού Εφαρµογής του Έργου. Οµοιογένεια 
Προσφερόµενης Λύσης. 

35% 

35  35,7  

4. Περιγραφή µεθοδολογίας παραγωγής ψηφιακού υλικού 15% 16,2  16,2  
ΟΜΑ∆Α Β «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΛΥΨΗΣ (35%)     

1. ∆οµή και Σύνθεση Οµάδας Έργου 10% 10,5  10,5  

2. Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης – Φάσεις - Παραδοτέα 5% 5,1  5 

3. Εκπαίδευση 10% 10  10,5  

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας 5% 5  5  

5. Παρεχόµενες υπηρεσίες λειτουργίας και αποκατάστασης 
βλαβών – Τεχνική Υποστήριξη 5% 

5,6 5,4 

  ΣΥΝΟΛΟ 100% 103,15  104,05  
 
 
 Το παρόν πρακτικό, συντάχθηκε σήµερα στις 19-6-2014, ηµέρα Πέµπτη, το οποίο αφού 

υπογράφηκε από όλα τα µέλη της Επιτροπής στάλθηκε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή του 

∆ήµου Κεφαλονιάς. 

 
Τα µέλη της Επιτροπής: Ακολουθούν Υπογραφές των Μελών όπως παρακάτω: 
 
1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος 
2. Γιαννάκης Σπυρίδων 
3. Παγώνης ∆ιονύσιος 
4. Κοντογιάννης Γεώργιος 
5. Παγουλάτος Λεωνίδας 

 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει .οτι έπειδή δεν υλοποιήθηκε η 71/2014 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία αποφασίστηκε οµόφωνα να συζητηθεί στην ηµερήσια διάταξη της  

επόµενης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την Πέµπτη 27 /03/2014 µε γραπτές  εισηγήσεις επί 

του συγκεκριµένου θέµατος , της Νοµικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ µε τις απόψεις τους  

επί των δικαστικών προσφυγών και τις προτάσεις τους   για την συνέχιση η µη της διαδικασίας του 

παραπάνω διαγωνισµού ∆ΕΝ συµµετέχει στην διαδικασία. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Το έργο αυτό έχει ψηφιστεί από το ∆ .Σ ,έχει  

προϋπολογισµό  300.000,00 € και αφορά  την ψηφιοποίηση πληροφοριών για τον ∆ήµο  για την 

τουριστική του προβολή  που µπορούσε  να υλοποιηθεί µετά από ένα πρόχειρο έλεγχο αγοράς που 

πραγµατοποιήσαµε  µε ένα κόστος   από  70.000,00 έως και 100.000,00 €. 



Τα χρήµατα  αυτά είναι του Ελληνικού Λαού και των Λαών της υπόλοιπης της Ευρώπης δεν µπορεί να 

σπαταληθούν για να γίνει ένα διαδυκτιακό portal και µάλιστα µε την προκλητική έκπτωση του 3% , όταν   

απολύονται υπάλληλοι και µειώνεται ο προϋπολογισµός του ∆ήµου λόγω έλλειψης εσόδων ,  ενώ τα 

χρήµατα αυτά θα καταλήξουν   στις τσέπες κάποιων  ιδιωτών , για τον λόγο αυτό δηλώνουµε ότι θα 

παρακολουθούµε από κοντά την οικονοµική  διαχείριση το έργου και  καταψηφίζουµε   την εισήγηση. 

Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ. κ. Αποστολάτος  – Παρίσης και Σολωµός. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το παραπάνω Πρακτικό   
  Και την παραπάνω εισήγηση  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού :   
 

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το 2Ο    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού 

Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» µε  την 

βαθµολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς τους που το συνοδεύει, 

2. Γίνονται  δεκτοί όλοι οι διαγωνιζόµενοι, καθότι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης 

συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονοµικών τους προσφορών. 

3. Το παρών Πρακτικό θα γνωστοποιηθεί στις  δύο συµµετέχουσες εταιρείες   και συγκεκριµένα στην 

εταιρεία Evolution Projects Plus O.E και την DOTSOFT Ολοκληρωµένες Εφαρµογές ∆ιαδικτύου και 

Βάσεων ∆εδοµένων Α.Ε. 

 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                     Αλέξανδρος Παρίσης     
                                                    ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                              Α∆Α: ΒΝΙΡΩΕ5-Γ31                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  34 ης   ( τακτικής   )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   25 η  
Ιουλίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      250  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής  ∆ιαγωνισµού  του έργου : 

«ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ» 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25  η   Ιουλίου  του έτους 2014, ηµέρα  Παρασκευή          και ώρα  
12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ    34435/22-07 -2014  
έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
,δεδοµένου  
ότι σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1.  Ζα̟άντης Ανδρέας                                                                                     Σαµούρης Σ̟υρίδων .                                                                                                                                                       
 2. Α̟οστολάτος Γεράσιµος                                                                             Πα̟αδάτος  Νικόλαος                                                                              
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                                                
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                           
 5.  Γαλάτης Άγγελος  (α̟οχώρησε στην 247/2014) 
6.  Σολωµός Σ̟υρίδων (ανα̟ληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                            
 

Ο Πρόεδρος ,∆ήµαρχος - κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της 
συνεδρίασης    εισηγούµενος    το  8 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση 

Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  του έργου µε τίτλο «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ» 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  υπ αρίθ. 34065/ 18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης 
της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Παπαδήµα _Χαιτίδου Ευρύκλεια όπως 

παρακάτω:  
 

Σας διαβιβάζουµε το ταυτάριθµο Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για τη δηµοπράτηση του έργου: «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-

ΠΟΡΟΥ» και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   
 

                           
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Αργοστόλι,  18.07.2014 
        ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ    Αρ. Πρωτ.:   34065 



 ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το ∆ιαγωνισµό του έργου:  
«ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ» 

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

α) Κουφού Ευάγγελου, Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ της ∆.Τ.Υ 

β) Κλαουδάτου Γεράσιµου, Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ της ∆.Τ.Υ  

διενήργησε δηµόσια κλήρωση. 

 Αφού έλαβε υπόψη: 

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

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

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

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

ε) Την µε αριθµ πρωτ. 33385/16-07-2014 προηγούµενη ανακοίνωση περί της 
διενέργειας κλήρωσης. 

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

Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ»  



Τακτικά µέλη: 

1. Αµαραντίδου Αικατερίνη, Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ 

2. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ 
 
3. Ρουχωτάς Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ∆.Τ.Υ  
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Λορεντζάτου Ελβίρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ∆.Τ.Υ  

2. Καλογερόπουλος Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ.  
 
3. Μπενετάτου Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ∆.Τ.Υ.  
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως 
ακολούθως: 
 

 

 

                                                                                                               Οι Υπάλληλοι 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆.Τ.Υ.     
                                                                                                             Κουφός Ευάγγελος 
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 

            Αρχιτέκτων     
                                                                                                            Κλαουδάτος Γεράσιµος 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί τα 

µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά   : 

Ο κ. Γκισγκίνης δηλώνει ότι  καταψηφίζει την εισήγηση. 

Την εισήγηση ψηφίζουν: Παρίσης – Ζαπάντης –Αποστολάτος –Σολωµός. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

Τον  Ν 3369/2008  - τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011  

και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

 

 

                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού την ανάδειξη αναδόχου του έργου:  

«ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ» 

Όπως παρακάτω: 

Τακτικά µέλη: 

1. Αµαραντίδου Αικατερίνη, Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ 



2. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ 
 
3. Ρουχωτάς Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ∆.Τ.Υ  
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Λορεντζάτου Ελβίρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ∆.Τ.Υ  

2. Καλογερόπουλος Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ.  
 
3. Μπενετάτου Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ∆.Τ.Υ.  
 

Πρόεδρος ορίζεται η  κ. Κατερίνα Αµαραντίδου   ,Μέλος και  γραµµατέας ορίζεται ο κ. 
Χρήστος Ρουχωτάς. 

    
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό Αντίγραφο  
                                                                   Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                           Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                           ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                   Α∆Α: 71 Η6ΩΕ5-ΤΙ3    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 34 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  25 η   Ιουλίου 2014. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      251  / 2014 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς.   
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25  η   Ιουλίου   του έτους 2014 , ηµέρα Παρασκευή     και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 34435/22-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου  
ότι σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1.  Ζα̟άντης Ανδρέας                                                                                     Σαµούρης Σ̟υρίδων .                                                                         
 2. Α̟οστολάτος Γεράσιµος                                                                             Πα̟αδάτος  Νικόλαος                                                                              
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                                                
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
 5.  Γαλάτης Άγγελος  (α̟οχώρησε στην 247/2014) 
6.  Σολωµός Σ̟υρίδων (ανα̟ληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 
Ο  Πρόεδρος ,∆ήµαρχος,  κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και µετά την συζήτηση 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ,εισηγούµενος το  1 ο θέµα εκτός   ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση 

Εντάλµατος Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων 

∆ήµου Κεφαλλονιάς »  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 34144/21-07-2014 εισήγηση του 

προϊστάµενου  του τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη , θεωρηµένο από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής  Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, κ.  ∆ιονυσίου 
∆ηµητράτου για την κάλυψη αναγκών προµήθειας Ανταλλακτικών Οχηµάτων και 
Μηχανηµάτων» 
 
    Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης  καθώς και η έκδοση Εντάλµατος 
Προπληρωµής στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς Κο Σωκράτη Πατρίκιο  για την πληρωµή 
Ανταλλακτικών Οχηµάτων και Μηχανηµάτων 
 

 
ΠΟΣΟ 

 Κ.Α. 

2.000,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ] 20.6672 
 
Συνηµµένα: α)Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης 



                             β)Έγγραφο Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 
Εξοπλισµού Συνεργείων 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

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

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

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

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

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

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

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

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

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

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

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

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

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

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

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

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

προπληρωµής.» 

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

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

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

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

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

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

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

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Για τους παραπάνω λόγους , ζητείται η έγκριση για την «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την κάλυψη 

αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς στον υπόλογο µόνιµο 



τακτικό υπάλληλο του ∆ήµου κ. Σωκράτη Πατρίκιο  ποσού 2.000,00 από τον Κ. Α 20.6672 και τίτλο 

«ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων». 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 

µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη της: 

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

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

την υπ αρίθ.  1176/21-07-2014 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης  

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                           ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6672 µε τίτλο 

«ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων». 

2.  Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Σωκράτη Πατρίκιο 

ποσού 2.000,00 από τον Κ.Α 20.6672 για την αποκατάσταση των σηµαντικών φθορών των οχηµάτων και 

µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   25/10/2014. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                         Α∆Α: 7ΧΡΠΩΕ5-ΛΤ7 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 34ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
25 η  Ιουλίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   252    / 2014 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια Γραφικής Ύλης. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 25η   Ιουλίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 12 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 34435/ 22-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου  
ότι σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                                                                                                          
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Παπαδάτος  Νικόλαος                                                                              
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                                                
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε στην 247/2014) 
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
  
 
Ο  Πρόεδρος ,  ∆ήµαρχος – κ. Αλέξανδρος Παρίσης   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   

εισηγούµενος  το 2o  θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια γραφικής ύλης» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το υπ 

αρίθ.34459/22-07-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Προεδρου της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ που έχει ως εξής:  

 

Σας  αποστέλλουµε προς έγκριση τα Πρακτικά ∆ιαγωνισµών για την Προµήθεια Γραφικής ϋλης και σας 

παρακαλούµε για τις δικές σας άµεσες ενέργειες. 

 Είµαστε στη διάθεσή σας για την παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας και διευκρίνισης. 

                                                                          Από την Οικονοµική Υπηρεσία : ∆ιονύσιος Παγώνης. 

Στην Συνέχεια Ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Παρίσης Θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση το 

παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ : 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 
Σήµερα 22/07/2014 ηµέρα Τρίτηκαι ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 16/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,αποτελούµενη 
από τους: 
1.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Μέλος). 
2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλλονιάς(Μέλος). 
 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(Πρόεδρος). 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια Γραφικής ύλης για 
την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 



Τις 10:05 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 ένας(1) ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά. 
1.Μοσχονάς – Καρκαβέλας Παναγής 
Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά, 
παρουσία του ενδιαφεροµένου και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, παρουσιάστηκαν 
πλήρη βάσει της διακήρυξης και προέβη και στο άνοιγµα του φακέλου της οικονοµικής 
προσφοράς και αναλυτικά: 
1Μοσχονάς-Καρκαβέλας Παναγής, του οποίου η προσφορά ήταν 42613,40€(χωρίς 
ΦΠΑ),ήτοι έκπτωση 12,62%. 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
1.την 725/10-7-2014 απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης 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 µε την προσφορά επιτεύχθηκε έκπτωση 12,62% από την µέση τιµή των 
υπό προµήθεια υλικών 
6.Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη προµήθειας γραφικής Ύλης και λοιπών υλικών 
γραφείου για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 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 γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου : 
1.Τον Μοσχονά –Καρκαβέλα Παναγή µε έκπτωση 12,62%επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης, ήτοι 42.613,40 ευρώ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 52.414,48ευρώ. 
Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
1. ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
3.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
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  725/10-7-2014 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 Γραφικής Υλης. 
 
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 Μοσχονά –Καρκαβέλα Παναγή µε έκπτωση 12,62%επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης, ήτοι 42.613,40 ευρώ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 52.414,48ευρώ. 

 
3.  Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                Πιστό αντίγραφο 
 
 
                                                            Αλέξανδρος Παρίσης 
                                                         ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς 
 
 
 



 

                                                                                                         Α∆Α: 6ΚΤΠΩΕ5-ΚΞ3        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  34 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   25 η  Ιουλίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   253 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός ειδικευµένου δικηγόρου Αθηνών για τον χειρισµό της από 11-02-
2014 αίτησης ακύρωσης. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25 η   Ιουλίου  του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   34435/22-07 -2014  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου   
ότι σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                             
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Παπαδάτος  Νικόλαος                                                                              
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                                                
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5.  Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε στην 247/2014) 
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                  
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος     το  

9 ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ειδικευµένου δικηγόρου Αθηνών για τον χειρισµό της 

από 11-02-2014 αίτησης ακύρωσης.»     έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ. 33383/16-07-2014 

έγγραφό της Προϊστάµενης της  Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου  κ. Νίκης Χριστοφοράτου στο οποίο 

αναφέρει  τα παρακάτω :  

 
 Στις  7-5-2014  κοινοποιήθηκε  στο   ∆ήµο   Κεφαλλονιάς    η  από  11-2-2014 αίτηση 

ακύρωσης  των Παναγή Γαλιατσάτου, Ειρήνης Γαλιατσάτου και Άγγελου Γαλιατσάτου  ΚΑΤΑ  του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς και της κοινοπραξίας  ΑΕΤΕΘ    ΑΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΑΤΕ   για την ακύρωση  α) της 

απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εσωτερικό ∆ίκτυο Αποχέτευσης ∆.∆. Πόρου»,  

β) της απόφασης  της Π.Ι.Ν.  έγκρισης  περιβαλλοντικών όρων του έργου  «Εγκατάσταση επεξεργασίας  

και αγωγών προσαγωγής λυµάτων Πόρου-Σκάλας»  και γ) της απόφασης  της ∆/νσης Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης Ν. Κεφαλληνίας, Τµήµα ΤΥ∆Κ, έγκρισης της µελέτης «Μελέτη 

αποχέτευσης ∆.∆. Πόρου». 

 Επειδή  η εν λόγω υπόθεση λόγω της φύσεως και του  περιεχοµένου της απαιτεί  εξειδικευµένη 

γνώση στο αντικείµενο αυτό καθώς και εµπειρία χειρισµού υποθέσεων στο Συµβούλιο της Επικρατείας  

θα πρέπει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής να ανατεθεί σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας 

ειδικευµένο στο χειρισµό τέτοιου είδους υποθέσεων. 



 Λόγω λοιπόν κωλύµατος της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου παρακαλείται η Οικονοµική 

Επιτροπή να αναθέσει την εν λόγω υπόθεση σε εξειδικευµένο δικηγόρο Αθηνών, η αµοιβή του οποίου 

θα καθορισθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

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

πρακτικά:  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να διερευνηθεί η εξεύρεση  τεχνικής λύσης µε την υπογειοποίηση 

του εν λόγω αντλιοστασίου και ψηφίζει την πρότασή του. 

Θετικά ψηφίζουν : Παρίσης – Ζαπάντης- Αποστολάτος- Σολωµός. 

 και αφού έλαβε υπόψη : 

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

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 

1. Εγκρίνει τον ορισµό του  ειδικευµένου δικηγορικού γραφείου  Αθηνών  Σωτ. Μπρέγιαννου –

Γεωργ. Μπρέγιαννου και Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε (Λεωφόρος Μεσογείων 24 –Αθήνα µε Α.Φ.Μ 

097523420 ) για τον χειρισµό της από 11-02-2014 αίτησης ακύρωσης , επειδή  η εν 

συγκεκριµένη  υπόθεση λόγω της φύσεως και του  περιεχοµένου της απαιτεί  εξειδικευµένη 

γνώση στο αντικείµενο αυτό καθώς και εµπειρία χειρισµού υποθέσεων στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας  . 

2. Η  αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού γραφείου θα καθορισθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

       Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                     Α∆Α: 6ΟΝΨΩΕ5-ΞΑΒ          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  34 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   25 η  Ιουλίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  254  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για την συζήτηση εφέσεων ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πατρών 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25 η   Ιουλίου  του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   34435/22-07 -2014  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου    
ότι σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                                      
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Παπαδάτος  Νικόλαος                                                                              
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                                                
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε στην 247/2014) 
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος     το  

10 ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για την συζήτηση εφέσεων ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.»     έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ. 33173/17-07-2014 έγγραφό 

της  Προϊστάµενης  της  Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου  κ. Νίκης Χριστοφοράτου στο οποίο αναφέρει  

τα παρακάτω :  

              Με την υπ’ αριθ. 180/2012 απόφαση της  η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα ενέκρινε την 

άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της µε αριθ.  1060/2012 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου. 

             Με την ανωτέρω απόφαση υποχρεώνεται ο ∆ήµος Κεφαλονιάς ως οιονεί καθολικός διάδοχος 

του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς να καταβάλει εις ολόκληρον και αλληλεγγύως  µε την πρώην Νοµαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας στην µεν Ελένη Κωνσταντάκη-Χιόνη το ποσό των  68.654,37 ευρώ στον δε 

Αλέξιο Κωνσταντάκη το ποσό των 39.809,14 ευρώ για ζηµιές που υπέστησαν από εισροή  βρόχινων 

υδάτων  στην κατοικία τους. Η εν λόγω υπόθεση χρονολογείται από το έτος 2005  τόσο πρωτόδικα όσο 

και στο στάδιο  της ποινικής διαδικασίας την υπόθεση χειριζόταν ο δικηγόρος κ. Μιχαήλ Μοσχονάς. Για 

το λόγο αυτό και για το σωστό χειρισµό της υπόθεσης η Οικονοµική Επιτροπή του χορήγησε εντολή  για 

άσκηση έφεσης  κατά της ως άνω απόφασης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Νοµικής Υπηρεσίας. Η 

συζήτηση της έφεσης αυτής έχει προσδιοριστεί για τις 19-09-2014. 



               Για την ίδια δικάσιµο έχουν προσδιοριστεί οι αντίθετες εφέσεις  της α) Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων και β) Ελένης Κωνσταντάκη και Αλέξιου Κωνσταντάκη κατά του ∆ήµου και της µε αριθ. 

1060/2012 απόφασης.  

              Για το ενιαίο  της διαδικασίας και για το σωστό χειρισµό  της υπόθεσης παρακαλείται η 

Οικονοµική Επιτροπή. 

               Να ορίσει το δικηγόρο κ. Μιχαήλ Μοσχονά προκειµένου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Πατρών να συντάξει  σχετικό υπόµνηµα και να παραστεί στη συζήτηση  α) της από  25-7-2012 έφεσης 

της Ελένης Κωνσταντάκη και Αλεξίου Κωνσταντάκη,   β) της από 14-09-2012 έφεσης της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, εκπροσωπώντας το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και υπερασπιζόµενος τα συµφέροντα αυτού µε 

κάθε νόµιµο µέσο, κατά τη δικάσιµο της 19-09-2014 η σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

              Τέλος σε περίπτωση που η αµοιβή του ως άνω δικηγόρου υπερβαίνει τις κατώτατες αµοιβές 

σχετική απόφαση θα ληφθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.   

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

πρακτικά: Οι κ. κ. Ζαπάντης και Γκισγκίνης ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 

Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ.κ. Παρίσης –Αποστολάτος και Σολωµός 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
     1. Ορίζει  το δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Μιχαήλ Μοσχονά προκειµένου ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πατρών να συντάξει  σχετικό υπόµνηµα και να παραστεί στη συζήτηση  α) της από  25-7-2012 

έφεσης της Ελένης Κωνσταντάκη και Αλεξίου Κωνσταντάκη,   β) της από 14-09-2012 έφεσης της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εκπροσωπώντας το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και υπερασπιζόµενος τα 

συµφέροντα αυτού µε κάθε νόµιµο µέσο, κατά τη δικάσιµο της 19-09-2014 η σε οποιαδήποτε µετ’ 

αναβολή δικάσιµο. 

2. Σε περίπτωση που η αµοιβή του ως άνω δικηγόρου υπερβαίνει τις κατώτατες αµοιβές σχετική 

απόφαση θα ληφθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.   

       Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                            Α∆Α: 75ΩΤΩΕ5-8ΛΚ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  34 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   25 η  Ιουλίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   255 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για την συζήτηση  αναίρεσης  ενώπιον του Συµβουλίου 
της Επικρατείας. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25 η   Ιουλίου  του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   34435/22-07 -2014  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου   
ότι σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                                                                  
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Παπαδάτος  Νικόλαος                                                                              
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                                                
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε στην 247/2014) 
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ο οποίος  

εισηγούµενος     το  11 ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για την συζήτηση 

αναίρεσης  ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.»     έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ. 

33652/17-07-2014 έγγραφό της Προϊστάµενης  της  Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου  κ. Νίκης 

Χριστοφοράτου στο οποίο αναφέρει  τα παρακάτω :  

 Στις   18 Νοεµβρίου 2014 συζητείται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας  η από  16-09-

2013  (αρ. κατ. 4798/2013  αναίρεση της Ελισάβετ Καµινάρη ΚΑΤΑ της µε αριθ. 452/2013   απόφασης 

του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και  ΚΑΤΑ της Σοφίας Χαλκίδου και του ∆ήµου  Κεφαλονιάς, σχετικά 

µε την  ανάκληση  άδειας λειτουργίας του καταστήµατος  υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε την επωνυµία 

«Λαδόκολλα». 

 Η  αναιρεσειούσα παραπονείται για την απόρριψη της έφεσης της µε την υπ’ αριθ. 452/2013 

απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και ζητά την αναίρεση αυτής και την αποδοχή της έφεσης 

της. 

 Η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα είναι επιφορτισµένη µε 

µεγάλο αριθµό δικαστικών υποθέσεων τόσο στα δικαστήρια της Κεφαλονιάς, ποινικά και αστικά, όσο και 

στα αρµόδια δικαστήρια της Πάτρας. Επιπλέον η συγκεκριµένη υπόθεση απαιτεί εµπειρία και 

εξειδικευµένη γνώση στο χειρισµό υποθέσεων στο Συµβούλιο της Επικρατείας.  



 Λόγω λοιπόν κωλύµατος της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου παρακαλείται η Οικονοµική 

Επιτροπή να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο µε γνώση και εµπειρία στο χειρισµό υποθέσεων στο 

Συµβούλιο της Επικρατείας προκειµένου να παραστεί ενώπιον του στις 18 Νοεµβρίου 2014 ή σε 

οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο  προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου  µε κάθε 

νόµιµο µέσο.  

 Το ύψος της αµοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί εφόσον υπερβαίνει τις κατώτατες αµοιβές 

θα εισαχθεί για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

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

πρακτικά: Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Ο κ. Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 

Θετικά ψηφίζουν : Παρίσης – Αποστολάτος – Σολωµός. 

 και αφού έλαβε υπόψη : 

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

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει λόγω  κωλύµατος της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου,τον ορισµό του  ειδικευµένου 

δικηγορικού γραφείου  Αθηνών  Σωτ. Μπρέγιαννου –Γεωργ. Μπρέγιαννου και Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε 

(Λεωφόρος Μεσογείων 24 –Αθήνα µε Α.Φ.Μ 097523420 ) το οποίο έχει την απαιτούµενη    γνώση και 

εµπειρία στο χειρισµό υποθέσεων στο Συµβούλιο της Επικρατείας προκειµένου να παραστεί ενώπιον 

του στις 18 Νοεµβρίου 2014 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο  προκειµένου να υπερασπισθεί τα 

συµφέροντα του ∆ήµου  µε κάθε νόµιµο µέσο. 

2. Το ύψος της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου  εφόσον υπερβαίνει τις κατώτατες αµοιβές θα 

εισαχθεί για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

 
       Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 


