
                                                                                                                        Α∆Α: 75Ξ0ΩΕ5-∆ΩΦ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  42 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  25 η   Σεπτεµβρίου 2014 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς.. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    419  / 2014 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έκδοση Ενταλµάτων Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών 
και ελέγχου ΚΤΕΟ  & τελών κυκλοφορίας των  οχηµάτων-  µηχανηµάτων  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.   
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25  η   Σεπτεµβρίου   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. 44558/22-09-2014 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                               Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                   
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                        Φλωράτος Θεόδωρος 
3. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
7. ∆εστούνης Γεράσιµος      (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
 
 
Η   Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή ,   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,εισηγούµενη  το  1 ο θέµα   εκτός  

ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Ενταλµάτων Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών 

και ελέγχου ΚΤΕΟ  και τελών κυκλοφορίας  των  οχηµάτων-  µηχανηµάτων  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  »  έθεσε  

υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθµ. πρωτ.44927/ 24-09-2014 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. Πατρίκιου Σωκράτη για την 
κάλυψη αναγκών προµήθειας Ανταλλακτικών Οχηµάτων και Μηχανηµάτων & Πληρωµής ΚΤΕΟ- Τελών 
κυκλοφορίας» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 

2.000,00€ στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς Κο Σωκράτη Πατρίκιο για την πληρωµή Ανταλλακτικών 

Οχηµάτων και Μηχανηµάτων & πληρωµής ΚΤΕΟ και τελών κυκλοφορίας. 

 
 
 



ΠΟΣΟ                                                                                                           Κ.Α. 
1.200,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ )           ] 20.6323 (1454/2014 πρόταση ) 
   800,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ)             20.6671 (1456/2014  πρόταση)                                                                                                       
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

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

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

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

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

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

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

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

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

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

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

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

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

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

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

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

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

προπληρωµής.» 

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

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

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

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

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

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

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

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

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



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

Πατρίκιο ποσού 1.200,00 από τον Κ.Α 20.6323 για πληρωµή ΚΤΕΟ και τελών κυκλοφορίας  των αυτ/των του 

∆ήµου. 

2. Την έγκριση για  την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Σωκράτη 

Πατρίκιο ποσού 800,00 από τον Κ.Α 20.6671  για την προµήθεια ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα του ∆ήµου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κωνσταντάκης Άγγελος  - 
Λυκούδης ∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή- Αραβαντινός  ∆ιονύσιος  -   ∆εστούνης Γεράσιµος 
και   Γκισγκίνης Νικόλαος  .                                                                                                                                                                                                                      
και αφού έλαβε υπόψη της: 

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

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

τις  υπ αρίθ.  1454/24-09-2014 και την 1456/24-09-2014 προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων. 

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                              ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.200,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6323 µε τίτλο 

«Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι )». 

2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 800,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6671  µε τίτλο 

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ». 

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

ποσού 1.200,00 από τον Κ.Α 20.6323 για πληρωµή ΚΤΕΟ –φόρων κ.λ.π των αυτ/των του ∆ήµου. 

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

ποσού 800,00 από τον Κ.Α 20.6671  για την προµήθεια ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα του ∆ήµου. 

 

3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   25/12/2014. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                       Σοφία Γαρµπή  
                                                               Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  Α∆Α: 79ΕΦΩΕ5-Ρ66         
                                                                                                                                                           
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  42 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   25 η  Σεπτεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     420 / 2014  

 

   ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25 η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Πέµπτη     και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ        44558 / 22 -09 -2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε 
και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                               Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                   
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                        Φλωράτος Θεόδωρος 
3. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
7. ∆εστούνης Γεράσιµος      (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  2 ο θέµα    εκτός 
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014.» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2014  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία ΚΑ Προυπολ. Υπόλοιπο ΚΑ 

1450 23/09/2014 391,14 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ.983/2014ΑΠΟΦ.∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΟΡΙΣΜΟΥ Α/∆ΗΜΑΡΧΩΝ] 10. 6462 4.620,69 

1451 24/09/2014 1.968,00 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ[ΟΠΣΝΑ] 10.6266.00 3.446,77 

1452 24/09/2014 940,95 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων[ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕ 52361,αριθµ.44589/22-
9-2014∆ιαβιβαστικό ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας] 70.6233.01 7.724,50 

1453 24/09/2014 1.575,63 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων[ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΒ 5939,ΚΕΒ 8140,ΚΕΑ 
4562,αριθµ. 44772/23-9-2014 ∆ιαβιβαστικό ∆/νσης 
Πολιτικής Προστασίας] 70.6233.01 6.148,87 

1454 24/09/2014 1.200,00 

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) . ο 
παρών Κ.Α. είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ 
ΣΩΚΡΑΤΗ 20. 6323 6.706,50 

1455 24/09/2014 885,60 
ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20. 6414 3.664,40 

1456 24/09/2014 800,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ρνταλµάτων προπληρωµής ) 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΧΕΠ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ 20. 6671 0,00 

1457 25/09/2014 220,40 Ταχυδροµικά Τέλη ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 00.6221.00 0,00 

1467 25/9/2014 800,00 
∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου 
καταυλισµού Κρανιάς Θ.∆. 00.6495.04 1.195,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός   ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις:1450-1451-1454-1455-1456-1457 και 1467. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 1450-1451-1454-1455-1456-1457 και 1467. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κωνσταντάκης ¨Άγγελος  - 
Λυκούδης ∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή και ∆εστούνης  Γεράσιµος.                                                                                                                                                                                                                                     
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της  Προέδρου  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

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

εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2014 . 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                 Α∆Α: Ω83ΧΩΕ5-4ΕΝ             
                                                                                                                                                           
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  42 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   25 η  Σεπτεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     421 / 2014  

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25 η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Πέµπτη     και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ    44558 / 22 -09 -2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                               Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                   
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                        Φλωράτος Θεόδωρος 
3. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
7. ∆εστούνης Γεράσιµος      (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  1 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014.» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2014  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
  

 

 

 

 
 
 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

K.A 
Προυπ. 

Υπόλοιπο 
Κ.Α 

1440 18/09/2014 2.050,00 Αµοιβές τεχνικών 00.6117.01 5.000,00 

1442 22/09/2014 553,50 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΗ 
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΝΑΤ. 10.6261.01 14.446,50 

1443 22/09/2014 393,60 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.983/2014 
ΑΠΟΦ.∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.43614/17-9-2014 (ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ). 10. 6462 5.011,83 

1444 22/09/2014 4.428,00 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 20.7336.07 1.281,29 

1445 22/09/2014 492,00 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΦΥΛΛΩΝ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 
ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 10. 6661 9.777,58 

1446 23/09/2014 240,00 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και 
συµµετοχής σε συνέδρια και 
σεµινάρια[ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ Αποδοχές-
Κρατήσεις & Ασφάλιση Αιρετών Οργάνων 
ΟΤΑ,Γ.ΒΑΛΛΑΤΟΣ] 00. 6073 9.260,00 

1447 23/9/2014 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων (∆.Ε 
Αργοστολίου). 20. 6641 110.887,45 

1448 23/9/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων (∆.Ε Λειβαθούς). 20. 6641 110.887,45 

1449 23/9/2014 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων (∆.Ε Ελειού-
Πρόννων). 20. 6641 110.887,45 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 1440-1442-1443-1446-1447-1448 και 1449.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 1443 και 1446 . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κωνσταντάκης ¨Άγγελος  - 
Λυκούδης ∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή και ∆εστούνης  Γεράσιµος.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της  Προέδρου  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

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

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2014 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                           Α∆Α: ΩΤΟΡΩΕ5-∆ΛΚ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  42 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   25 η  Σεπτεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     422   / 2014  

 

 

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

   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Πέµπτη      και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   44558 / 22 -09 -2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                               Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                   
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                        Φλωράτος Θεόδωρος 
3. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
7. ∆εστούνης Γεράσιµος      (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
 
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 2 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού –Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους 
2014  και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» πριν θέσει  υπόψη της Επιτροπής την προτεινόµενη 
τροποποίηση  αναφέρει τα παρακάτω: Τίθεται υπόψη της Επιτροπής ότι το  Α. Μέρος της παρούσας 
τροποποίησης µετά από την συνάντηση του κ. ∆ηµάρχου µε τον Υπουργό υποδοµών κ. Χρυσοχοίδη προέκυψε 
ότι υπάρχει διάθεση από το αρµόδιο  υπουργείο να αναλάβει την εκπόνηση του έργου στο Καλόν  Όρος οπότε το 
Α Μέρος της τροποποίησης του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος θα πρέπει να αποσυρθεί 
εφόσον δεν θα εκτελεστεί από τον ∆ήµο το εν λόγω έργο. 
η εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας είχε  ως εξής :  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014   
  

 
Α. Με την αριθ. 837/24-04-2014 απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης ποσού ευρώ 180.000,00 στην  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την εκτέλεση του έργου 
«Ασφαλτόστρωση δρόµου Καλόν Όρος ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 



Μετέπειτα µε την αριθ. 63/2014 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η υπογραφή προγραµµατικής 
σύµβασης µε το ∆ήµο Κεφαλλονιάς για την  εκτέλεση του ανωτέρω έργου η οποία εγκρίθηκε µε την αριθ. 
130/2014 απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω προγραµµατική σύµβαση Φορέας εκτέλεσης των εργασιών είναι ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς. 
Με την αριθµ. 417/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακλήθηκε η δηµοπρασία του έργου προκειµένου 
να ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία δηµοπράτησης. 
Για να ξεκινήσει η διαδικασία της νέας δηµοπρασίας του έργου απαιτείται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
και η τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος ως ακολούθως: 
- ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1322.27 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου "Ασφαλτόστρωση δρόµου Καλόν Όρος 
∆ήµου Κεφαλλονιάς" 2008ΣΕ07100000Π∆Ε» µε ποσό 180.000,00€. 
- ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.128 µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόµου Καλόν Όρος ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
2008ΣΕ07100000Π∆Ε» µε ποσό 180.000,00€. 
 
 
Β. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραµµα δηµοσίων 
επενδύσεων 2014 στη ΣΑΕ069 το έργο «∆απάνες για κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις -υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων 
κτιρίων λόγω του σεισµού της 26ης Ιανουαρίου 2014». Με την αριθ. 87/2014 απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε η 
υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Περιφερειακή Ενότητα 
Κεφαλληνίας) και του ∆ήµο Κεφαλλονιάς ποσού ευρώ 460.000,00.  
Με την ανωτέρω προγραµµατική σύµβαση ο ∆ήµος είναι αρµόδιος για κατεδαφίσεις κιτριών το ύψος των οποίων 
εκτιµάται στο ποσό των 360.000,00 ευρώ.  
Με τις αριθ. 89/2014 και 147/2014 αποφάσεις ∆.Σ. παρελήφθησαν οι αριθ. 3/2014 και 17/2014 µελέτες 
προϋπολογισµού 198.000,00 και 210.000,00 αντίστοιχα.  
Προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την εκτέλεση των έργων «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο 
∆ήµο Κεφαλλονιάς β΄ φάση» και «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς δ΄ φάση» 
απαιτείται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού και η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος ως ακολούθως: 
- ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1322.28 µε τίτλο «Επιχορήγηση του έργου "κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις - 
υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 26ης Ιανουαρίου 2014"» µε ποσό 360.000,00€. 
- ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.7422.02 µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς β΄ φάση» µε ποσό 198.000,00€ όπου 160.000,00€ θα έχουν Χρηµατοδότηση «Υπουργείο 
Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων» και 38.000,00€ «Ίδια Έσοδα» 
- ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.7422.03 µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς δ΄ φάση» µε ποσό 210.000,00€ όπου 200.000,00€ θα έχουν Χρηµατοδότηση «Υπουργείο 
Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων» και 10.000,00€ «Ίδια Έσοδα» 
 
 
Γ. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµατα στα σχολεία Σάµης και Παλικής  είναι αναγκαία η προµήθεια 
τεσσάρων τουαλετών. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 
15.7135.02 µε τίτλο «Προµήθεια τουαλετών για τα σχολεία Σάµης και Παλικής» µε ποσό 9.000,00€. 
 
∆. Προκειµένου να αγορασθούν παράβολα από το τµήµα του ΚΕΠ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση 
του Κ.Α. Εξόδων 00.6495.05 µε τίτλο «Προµήθεια παραβόλων-Χαρτοσήµων κλπ για λειτουργία ΚΕΠ (ο παρών 
είναι δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» µε ποσό 1.000,00€. 
 
Ε. Προκειµένου να καλυφθούν ζηµιές στις ναυαγοσωστικές λέµβους, που έγιναν χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα 
των αναδόχου, σύµφωνα µε την σύµβαση που έχει συναφθεί για την µίσθωση ναυαγοσωστικών λέµβων στην 
οποία προβλέπεται ότι οι τυχόν ζηµιές θα καλυφθούν από τον ∆ήµο (από τον ίδιο Κ.Α. Εξόδων), παρακαλούµε 
όπως ενισχυθεί ο Κ.Α. Εξόδων 70.6235.01 µε τίτλο «Εκµίσθωση ναυαγοσωστικών λέµβων» µε ποσό 3.081,30€ 
 
ΣΤ. Προκειµένου να αντικατασταθούν οι φωτιστικοί στύλοι της πλατείας Ληξουρίου παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.06 µε τίτλο «Προµήθεια φωτιστικών στύλων για την πλατεία 
Ληξουρίου» µε ποσό 15.000,00€. 
 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές των πιστώσεων των Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων το Τακτικό 
Αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των 340.043,61€. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 



Η πρόταση της Πρόεδρου διαµορφώνεται όπως παρακάτω : 
 α)Αποσύρεται το Α  Μέρος  της εισήγησης και   στο  ΣΤ συµπληρώνεται ο τίτλος ως εξής: «Προµήθεια 
φωτιστικών στύλων για την πλατεία Ληξουρίου  και λοιπών κοινοχρήστων χώρων» 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ότι ψηφίζει στην  διαµορφωµένη πρόταση της τροποποίησης του 
Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου τα µέρη Γ-∆-Ε και ΣΤ  µε την παρατήρηση  το έκτο 
µέρος να εκτελεστεί  µε την διαδικασία των προσφορών.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει α) στο Β µέρος που αφορά τις κατεδαφίσεις να εγγραφεί  το κονδύλι του 
ποσού του 1.600.000,00 € για την κάλυψη των µέχρι τώρα αναγκών και την πρόβλεψη επί πλέον ποσού για ότι 
χρειαστεί αφού µε βάση τις τοποθετήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί και β)    στην παρούσα τροποποίηση να 
συµπληρωθεί και ο σχετικός κωδικός αριθµός για την πληρωµή του εταιρικού µεριδίου  του ∆ήµου  στο Κέντρο 
Πρόληψης Κεφαλληνίας και Ιθάκης «ΑΠΟΠΛΟΥΣ» των οικ. ετών 2011-2012 και 2014  και ψηφίζει την πρότασή 
του . 
Την εισήγηση όπως διαµορφώθηκε  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -   - Λυκούδης 
∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  -Κωνσταντάκης Άγγελος - Σοφία Γαρµπή και Γεράσιµος ∆εστούνης.                                                                                                                                                        
Και αφού έλαβε υπόψη : 

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

   2) το  άρθρο 8 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

  3)την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

4) το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

5) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

6) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

την     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  την εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας του ∆ήµου . 
   

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

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

για έγκριση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς. 

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

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     Α∆Α: Ω0ΩΙΩΕ5-9ΗΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  42 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  25  η  Σεπτεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   423  / 2014  

 

 ΘΕΜΑ :  «Άσκηση ένδικων µέσων κατά αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης.»  . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25 η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   44558   /  22-09 -2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε 
και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                               Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                   
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                        Φλωράτος Θεόδωρος 
3. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
7. ∆εστούνης Γεράσιµος      (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  3o θέµα    ηµερήσιας  

διάταξης: «Άσκηση ένδικων µέσων κατά αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης.»  έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  τα παρακάτω :  

Με την αριθ. 418/2014 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίστηκε  να µην ανακληθεί η 358/2014 απόφαση της  

σχετικά µε τον ορισµό  του ειδικευµένου δικηγορικού γραφείου  Αθηνών  της εταιρίας :Σωτ.Μπρέγιαννου – Γεώργ. 

Μπρέγιαννου και Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε. προκειµένου να προβεί στην  άσκηση των προβλεπόµενων ενδίκων µέσων ενώπιον του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά των 39290/Α.Πλ. 6019/30.7.2014 και 39304/Α.Πλ.6020/30.7.2014 αποφάσεων ∆ηµοσιονοµικής 

∆ιόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µετά την προβλεπόµενη γνωµοδότηση της Νοµικής 

Συµβούλου του ∆ήµου. 

Στην συνέχει η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Νοµική  Συµβούλο  του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία θέτει 

υπόψη της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 43565/17-09-2-14 εισήγηση - γνωµοδότηση της που έχει ως εξής: 

 

Στις  11-8-2014 κοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο οι  µε αριθ. 39290/6019  και 

39304/6020 Αποφάσεις ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που 

αφορούν η µεν πρώτη  ανάκτηση ποσού 280.000 ευρώ από την πρώην ∆ήµο Αργοστολίου και η δε δεύτερη 

ποσό 175.417,80 ευρώ  προερχόµενο από τον πρώην ∆ήµο Ερίσου.    



Με σχετική σηµείωση στο τέλος του σώµατος των ως άνω αποφάσεων καθίσταται  γνωστό ότι αυτές 

προσβάλλονται µε ένδικα µέσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος και του µεγάλου οικονοµικού ενδιαφέροντος που αυτό 

παρουσιάζει για το ∆ήµο και δεδοµένου  του γεγονότος ότι ο χειρισµός των εν λόγω υποθέσεων απαιτεί 

εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία, την οποία η υπογράφουσα δεν διαθέτει καθώς υποθέσεις τέτοιας φύσεως 

είναι σπάνιες για το ∆ήµο µας, ο ∆ήµαρχος διαβίβασε τα ανωτέρω για άµεσες νόµιµες ενέργειες στο δικηγορικό 

γραφείο «Σ. Μπρέγιαννος- Γ. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» προκειµένου να µελετήσει την υπόθεση και τις 

πιθανότητες ευδοκίµησης των ένδικων µέσων. Παράλληλα τόσο από τον ίδιο το ∆ήµαρχο όσο και από την 

Υπηρεσία µας το ως άνω γραφείο ενηµερώθηκε ότι µόλις ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για τον 

ορισµό του και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την αµοιβή του αυτές θα του κοινοποιηθούν προκειµένου να 

προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες. 

Η ως άνω εταιρία µε την από 3-9-2014 επιστολή της απευθυνόµενη στον κ. ∆ήµαρχο και 

κοινοποιούµενη στη Νοµική Υπηρεσία µας κατέστησε γνωστό ότι οι εφέσεις που θα ασκηθούν κατά των 

αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης δεν έχουν πλέον µεγάλη πιθανότητα επιτυχίας  καθώς από τους πρώην 

∆ήµους δεν ασκήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα τα προβλεπόµενα  ένδικα µέσα κατά των αποφάσεων 

απένταξης. Επιπλέον επισηµαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα επιδίωξης αναστολής εκτελέσεως αυτών χωρίς 

όµως να αίρεται η τοκοφορία τους.  

Επίσης η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών προτείνει τη ρύθµιση της ως άνω συνολικής οφειλής σε 24 

δόσεις µε παγιωµένο επιτόκιο µικρότερο του 1% το µήνα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των 

ενδίκων βοηθηµάτων, των ενδίκων µέσων και το δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο 

για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο  µέχρι ποσού 30.000 ευρώ. Σύµφωνα 

µε την ως άνω διάταξη για την παρούσα υπόθεση, η τυχόν µη άσκηση ενδίκων µέσων, που θα αντιστοιχούσε σε 

εξώδικο συµβιβασµό θα έπρεπε να εισαχθεί λόγω ποσού προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Άποψη και της υπηρεσίας µας είναι ότι πράγµατι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες ευδοκίµησης των 

ενδίκων µέσων που θα ασκηθούν καθώς από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει να υποβλήθηκαν από την 

υπηρεσία αντιρρήσεις επί των πορισµάτων ελέγχου αλλά και κανένα ένδικο βοήθηµα κατά των αποφάσεων που 

προηγήθηκαν της έκδοσης των αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως η 

Υπηρεσία µας δεν µπορεί µε βεβαιότητα να διατυπώσει την άποψη ότι προσφορότερη ή πιο συµφέρουσα λύση 

είναι αυτή της µη άσκησης ενδίκων µέσων, παρόλο που διαβλέπει ότι τα ποσοστά ευδοκίµησης αυτών είναι 

πολύ µικρά. 

Ενόψει των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση των 

προβλεπόµενων από το  Νόµο ενδίκων µέσων (έφεση και αίτηση αναστολής) κατά των µε αριθ. 39290/6019 και 

39304/6020 Αποφάσεων ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

αναθέτοντας το χειρισµό της υπόθεσης στο ∆ικηγορικό Γραφείο «Σ. Μπρέγιαννος-Γ. Μπρέγιαννος και 

Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» καθώς διαθέτει την εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία που απαιτούνται για την εν λόγω 

υπόθεση.  

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να ασκηθούν τα παραπάνω ένδικα µέσα και σε περίπτωση που δεν 
τελεσφορήσει  να τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισµός και όχι ο Λαός της Κεφαλονιάς που θέλει η ∆ηµοτική 
Αρχή και ψηφίζει την πρόταση του. 



 
 
 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -   - Λυκούδης 
∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  -Κωνσταντάκης Άγγελος - Σοφία Γαρµπή – Αραβαντινός ∆ιονύσιος και 
Γεράσιµος ∆εστούνης.                                                                                                                                                                                                                                                                         
Και αφού έλαβε υπόψη : 

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

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

• Το γεγονός ότι η ανωτέρω υπόθεση αποτελεί ζήτηµα µεγάλης σηµασίας για το ∆ήµο µας και απαιτείται 

η πρόσληψη ενός δικηγόρου ο οποίος διαθέτει εξειδικευµένη γνώση στα συγκεκριµένα ζητήµατα 

• Την εισήγηση –γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας  

               την παραπάνω εισήγηση  της Πρόέδρου  :   

   

                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την άσκηση των προβλεπόµενων από το  Νόµο ενδίκων µέσων (έφεση και αίτηση αναστολής) κατά 

των µε αριθ. 39290/6019 και 39304/6020 Αποφάσεων ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,. 

2. Αναθέτει  το χειρισµό της υπόθεσης στο ∆ικηγορικό Γραφείο «Σ. Μπρέγιαννος-Γ. Μπρέγιαννος και 

Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» (Λεωφόρος Μεσογείων 24 –Αθήνα µε Α.Φ.Μ 097523420 )  καθώς διαθέτει την 

εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία που απαιτούνται για την εν λόγω υπόθεση. 

3. Το ύψος της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου  θα εισαχθεί για συζήτηση και λήψη απόφασης 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  42 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  25  η  Σεπτεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   424  / 2014  

 

   ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση ∆ηµοτικού Συµβούλου ενώπιον του  Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου 

Αργοστολίου. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Πέµπτη      και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  44558  / 22 -09 -2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                               Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                   
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                        Φλωράτος Θεόδωρος 
3. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
7. ∆εστούνης Γεράσιµος      (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 4 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση ∆ηµοτικού Συµβούλου ενώπιον του  Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  αρθ. Πρωτ. 43166/15-09-2014 αίτηση του 
∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Σπυρονικόλα Σολωµού η οποία αναφέρει τα παρακάτω:  
 
 Παρακαλώ όπως ορίσετε τον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννη  Λυκούδη , προκειµένου να παραστεί ενώπιον 
του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου κατά την δικάσιµο τις 2-10-2014 και σε οποιαδήποτε µετ 
΄αναβολής δικάσιµο προκειµένου να µε υπερασπιστεί ως πρόεδρο της ∆Η.ΚΕ- Ε.Π του πρώην ∆ήµου Ελειού –
Πρόννων . 
Σας καταθέτω το 314/293-Γ11/935 κατηγορητήριο για δική σας ενηµέρωση. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 43870/18-09-2014 γνωµοδότηση της Νοµικής 
Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής:  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011 η νοµική υποστήριξη των αιρετών των δήµων όταν 
διώκονται ποινικώς εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους αποτελεί δικαίωµα που συµβάλλει στην 
απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους και στην προαγωγή των πρωτοβουλιών τους και λήψη αποφάσεων 
που ο ρόλος τους απαιτεί. 

Ειδικότερα και προκειµένου οι αιρετοί να µπορούν να απολαύσουν το δικαίωµα της νοµικής 
υποστήριξης από το δήµο θα πρέπει το αδίκηµα για το οποίο διώκονται ποινικά να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε 
την άσκηση των καθηκόντων τους ως αιρετοί, δηλαδή να αφορά πράξεις ή παραλείψεις που τελέστηκαν εντός του 



πλαισίου που διαγράφουν οι νόµοι και οι κανονιστικές αποφάσεις για την εφαρµογή µιας προβλεπόµενης 
αρµοδιότητας τους.  

Στην προκειµένη περίπτωση µε το υπ’ αριθ. 314/293-Γ11/935 κατηγορητήριο ο δηµοτικός σύµβουλος κ. 
Σπυρονικόλαος Σολωµός καλείται να εµφανιστεί στη δικάσιµο της 2-10-2014 ενώπιον του Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου Κεφαλληνίας κατηγορούµενος για απιστία σχετικά µε την υπηρεσία. Ο ανωτέρω έχει 
υποβάλλει στην Οικονοµική Επιτροπή την µε αριθ. πρωτ. 43166/15-09-2014 αίτηση του προκειµένου ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς να του παρέχει νοµική κάλυψη κατά την εκδίκαση της ως άνω ποινικής υπόθεσης. 

Από την ανάγνωση του κατηγορητηρίου συνάγεται ότι ο αιτών δηµοτικός σύµβουλος του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, φέρεται ως κατηγορούµενος όχι µε την ιδιότητα του δηµοτικού συµβούλου του πρώην ∆ήµου 
Ελειού-Πρόννων αλλά λόγω της ιδιότητάς του ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της πρώην δηµοτικής 
κοινωφελούς επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  Ελειού-Πρόννων – ∆Η.Κ.Ε.-
Ε.Π.» Κατά συνέπεια και επειδή η αποδιδόµενη σε αυτόν αξιόποινη πράξη δεν βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια µε 
την άσκηση των καθηκόντων τους ως δηµοτικός σύµβουλος ώστε να βαρύνει το ∆ήµο, η σχετική αίτηση πρέπει 
να υποβληθεί στην Κοινωφελή  Επιχείρηση ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στην οποία  έχει συγχωνευθεί η πρώην 
∆Η.Κ.Ε.-Ε.Π. βάσει του ΦΕΚ Β΄ 1211/2011. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -   - Λυκούδης ∆ιονύσιος - 
Λυκούδης Ιωάννης  -Κωνσταντάκης Άγγελος - Σοφία Γαρµπή – Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γεράσιµος 
∆εστούνηςκαι Νικόλαος Γκισγκίνης.                                                                                                                                                                                                                  
και αφού έλαβε υπόψη : 

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

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. ∆εν  παρέχει νοµική κάλυψη στον  αιτούντα  δηµοτικό σύµβουλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. 

Σπυρονικόλα Σολωµό κατά την εκδίκαση της ως άνω ποινικής υπόθεσης διότι  φέρεται ως 

κατηγορούµενος όχι µε την ιδιότητα του δηµοτικού συµβούλου του πρώην ∆ήµου Ελειού-Πρόννων αλλά 

λόγω της ιδιότητάς του ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της πρώην δηµοτικής κοινωφελούς 

επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  Ελειού-Πρόννων – ∆Η.Κ.Ε.-Ε.Π.» . 

2. Η  σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην Κοινωφελή  Επιχείρηση ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στην οποία  

έχει συγχωνευθεί η πρώην ∆Η.Κ.Ε.-Ε.Π. βάσει του ΦΕΚ Β΄ 1211/2011. 

 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                                       Α∆Α: 7ΒΦΚΩΕ5-ΙΨΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  42 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   25 η  Σεπτεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    425   / 2014  

 

 

   ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Πέµπτη      και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  44558  / 22 -09 -2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                               Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                   
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                        Φλωράτος Θεόδωρος 
3. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
7. ∆εστούνης Γεράσιµος      (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                    
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 5 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών»έδωσε τον λόγο 
στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το  αρθ. Πρωτ. 
44529/22-09-2014 έγγραφο της το οποίο αναφέρει τα παρακάτω:  
 
 Στις 23-10-2014 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών  η από 13-12-2013 (αρ. 

κατ. 15128/2013 αγωγή της εταιρίας µε την επωνυµία «Εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου και Σία Ε.Ε.» που αφορά 

την καταβολή ποσού 7.488,16€  για έντυπες δηµοσιεύσεις πρώην ∆ήµων στις στήλες της οικονοµικής 

εφηµερίδας, που αφορούν τις χρονικές περιόδους από το έτος 2003 έως το 2012. 

 Επειδή κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία η υπογράφουσα την παρούσα εισήγηση έχει ανειληµµένες 

δικαστικές  υποχρεώσεις στο Ειρηνοδικείο Σάµης µε υποθέσεις  που δεν επιδέχονται αναβολή αλλά και στο 

Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Αργοστολίου είναι αδύνατη η µετάβαση µου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την 

παράσταση κατά την συζήτηση της εν λόγω υπόθεσης. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα ανάθεσης και 

ορισµού των δικηγόρων των υποθέσεων που αφορούν το ∆ήµο. 



 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών, 

λόγω κωλύµατος της επί παγία αντιµισθία πληρεξούσιας δικηγόρου, ο οποίος θα παραστεί στο Ειρηνοδικείο 

Αθηνών κατά τη δικάσιµο της 23-10-2014 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να 

υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε  πρόσφορο µέσο. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η  εισήγηση της  Πρόεδρου είναι να δοθεί προτεραιότητα σε δικηγόρους που κατάγονται από την Κεφαλονιά και  
δικηγορούν στην Αθήνα  εκ  περιτροπής και  για  την παρούσα υπόθεσή προτείνεται η δικηγόρος Αθηνών κ. 
Αναστασία Τσατραφίλια η αµοιβή της οποίας  θα καθοριστεί σύµφωνα µε την σχετική Κ.Υ.Α . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού σηµειώνει ότι υπάρχουν  εξειδικευµένες υποθέσεις που δεν µπορεί να µπει ως 
µοναδικό κριτήριο η καταγωγή των δικηγόρων , προτείνει να ζητηθεί λίστα των δικηγόρων της Κεφαλλονιάς που 
δραστηριοποιούνται στην Αθήνα από τον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών και µε βάση τ ο εκκαθαριστικό της 
εφορίας και το οικονοµικό µέγεθος του δικηγορικού τους γραφείου  να τους αναθέτονται   οι υποθέσεις του ∆ήµου 
και ψηφίζει την πρόταση του. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Λυκούδης ∆ιονύσιος - 
Λυκούδης Ιωάννης  -Κωνσταντάκης Άγγελος - Σοφία Γαρµπή – Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γεράσιµος 
∆εστούνης.                                                                                                                                                                                                                                                                        
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. Λόγω κωλύµατος της επί παγία αντιµισθία πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου , 

ορίζει τον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ.  Αναστασία  Τσατραφίλια   , να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών κατά τη δικάσιµο τις  23-10-2014 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να 

υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε  πρόσφορο µέσο. 

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

∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

       Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 


