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                                                                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  7 ης   (τακτικής )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   27 η  
Φεβρουαρίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      40  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  27 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2014, ηµέρα   Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε  τακτική    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   7388/24 -02 -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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                            
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   ( αποχώρησε µετά την 40/2014)                      Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                            
6.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                              
7. Θεοφιλάτος Ευάγγελος    (προσήλθε στην 44/2014)                                                                      
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  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. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜ

ΟΥ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

199 6/02/2014 1.520,20 

Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων ΜΕ 
34619,ΜΕ 34616,ΜΕ 29586,ΜΕ 40960,ΜΕ 
96223,ΜΕ 96229 20. 6253 23.479,80 

      

275 25/02/2014 31.980,00 Μελέτη Αξιοποίησης ζώνης Κυανής Ακτής ΣΑΤΑ 30. 7412.04 0,00 

276 25/02/2014 4.523,33 
Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων σχολικών µονάδων: 
Πετριτσείου Γυµνασίου & Λυκείου Ληξουρίου  ΣΑΤΑ 15. 7336.06 0,00 

277 25/02/2014 164,82 

Αµοιβές δικαστικών 
επιµελητών[Π.ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,ΟΡΙΣΘΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΡΙΘΜ. 284/2013,ΑΠΟΦ. ΟΙΚ/ΗΣ 00. 6116 1.735,11 

278 25/02/2014 400,00 

Επίδοµα Κοινωνικών Βοηθειών -έκτακτες 
οικονοµικές ενισχύσεις -Επίδοµα απροστάτευτων 
παιδιών   (  ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής))  15. 6741.15 10.323,19 

279 25/02/2014 400,00 

Επίδοµα Κοινωνικών Βοηθειών -έκτακτες 
οικονοµικές ενισχύσεις -Επίδοµα απροστάτευτων 
παιδιών   (  ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15. 6741.15 9.923,19 

280 25/02/2014 400,00 

Επίδοµα Κοινωνικών Βοηθειών -έκτακτες 
οικονοµικές ενισχύσεις -Επίδοµα απροστάτευτων 
παιδιών   (  ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15. 6741.15 9.523,19 

281 25/02/2014 4.933,00 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  υλικού  
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) 20. 6682.02 90.073,20 

282 25/02/2014 79,42 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10. 6672 4.105,32 

283 25/02/2014 786,59 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά 10. 7134.00 3.888,72 

284 25/02/2014 35.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6263 0,00 

285 26/02/2014 247,80 Λοιπές προµήθειες (υλικά εργαλεία) 10. 6699 1.826,80 

286 26/02/2014 9.500,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  10. 6263 0,00 

287 26/02/2014 18.000,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 0,00 

288 26/02/2014 309,50 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10. 6672 3.795,82 

289 26/02/2014 100,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 9.900,00 

290 26/02/2014 142,29 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης (ΠΑΓΙΑ  
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10. 6682 9.047,74 

291 26/02/2014 148,55 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης  (ΠΑΓΙΑ  
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10. 6682 9.047,74 

292 26/02/2014 77,29 
Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ  (ΠΑΓΙΑ  
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10. 6611 2.922,71 

293 26/02/2014 122,00 
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων  (ΠΑΓΙΑ  
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ) 10. 6672 3.673,82 

294 26/02/2014 1.860,64 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΗΙ 8903,ΚΗΥ 5868,ΚΗΙ 
8923,ΚΗΙ 4921,ΚΗΙ 4919 10. 6253 8.139,36 

295 26/02/2014 111,98 

Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )   (  ΠΑΓΙΑ  
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ) 00. 6221.00 0,00 

296 26/02/2014 642,42 ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΗΥ 5869,ΚΗΙ 8904 10. 6253 7.496,94 

297 26/02/2014 20,00 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας  (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 00. 6233 139,90 

298 26/02/2014 39,90 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας  (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ) 00. 6233 100,00 

299 26/02/2014 5,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων  (ΠΑΓΙΑ  ΠΑΓΩΝΗ) 10. 6641 4.995,00 



300 26/02/2014 100,00 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας  (ΠΑΓΙΑ  ΠΑΓΩΝΗ ) 00. 6223 0,00 

301 26/02/2014 125,01 
Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ  ( ΠΑΓΙΑ  
ΠΑΓΩΝΗ) 10. 6611 2.797,70 

302 26/02/2014 5,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ( ΠΑΓΙΑ   
ΠΑΓΩΝΗ) 10. 6661 14.995,00 

303 26/02/2014 12,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων  (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΩΝΗ) 10. 6662 14.988,00 

304 26/02/2014 31,98 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης  (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΩΝΗ) 10. 6682 9.015,76 

305 26/02/2014 10,40 
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού  (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΩΝΗ) 10. 6673 2.989,60 

306 26/02/2014 4.954,44 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20. 6682.03 10.045,56 

307 27/02/2014 2.000,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 33.000,00 

308 27/02/2014 1.168,50 Μεταφορές εν γένει 30. 6414 8.831,50 

309 27/02/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων ( ∆.Ε. Παλικής) 20. 6641 267.335,00 

310 27/02/2014 57,58 Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων. 00.6111 14.942,42 

311 27/02/2014 6.888,00 
Εργασίες διαµόρφωσης αγροτικών δρόµων ∆.Ε 
Πυλάρου ΣΑΤΑ 30.7323.96 0,00 

313 27/02/2014 255.000,00 
Απόδοση σε τοπικό ΦΟΣ∆Α για την διαχείριση 
στερεών αποβλήτων. 00.6737.01 2.550.000,00 

 

Ζητείται η έγκριση των  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: 275-277-290-291-292-293-295-297-298-299-
300 από 301 έως και 305 και την 310/2014 . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΜΟΝΟ τις προτάσεις των Παγιων Προκαταβολών. 
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 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 
                                                                 
                                                                 Σάββας  Σαββαόγλου 
                                                              Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  7 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
27 η  Φεβρουαρίου 2014  .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    41  / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικών επιµελητών των Πρωτοδικείων  Κεφαλληνίας και Αθήνας για την 

επίδοση της 17/2014 δικαστικής απόφασης. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2014 , ηµέρα    Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  7388/24 -02-2014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                            
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   ( αποχώρησε µετά την 40/2014)                      Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                            
6.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                              
7. Θεοφιλάτος Ευάγγελος    (προσήλθε στην 44/2014)                                                                      
 
 

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

 το 3 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικών επιµελητών των Πρωτοδικείων  Κεφαλληνίας 

 και Αθήνας για την επίδοση της 17/2014 δικαστικής απόφασης»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 

 Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου ,  κ. Νίκης Χριστοφοράτου  που έχει ως εξής: 

         

  Κατά την δικάσιµο της 16.01.2014 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας η µε αριθµό κατάθεσης 115/2012 ανακοπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού 

∆ηµοσίου για την ακύρωση του µε αριθµό 1059α/2012 Πρωτοκόλλου Καθορισµού Αποζηµίωσης 

Αυθαίρετης Χρήσης της Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας. Με το εν λόγω 

πρωτόκολλο είχε επιβληθεί στον ∆ήµο µας το χρηµατικό ποσό των 4.780 ευρώ πλέον τέλος 

χαρτοσήµου 3,6% για αυθαίρετη χρήση σε τµήµατα παρτεριών και σκαλών από λιθοδοµή που είχε 

κατασκευάσει ο πρώην ∆ήµος Σάµης και καταλαµβάνουν χώρο αιγιαλού 125 τ.µ. στην παραλιακή 

περιοχή Καραβόµυλος της ∆.Ε. Σάµης. 

Επί της ως άνω ανακοπής δηµοσιεύθηκε η µε αριθµό 17/2014 απόφαση του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία έγινε δεκτή η µε αριθµό 115/2012 ανακοπή του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς και ακυρώθηκε το µε αριθµό 1059α/2012 Πρωτόκολλο Καθορισµού Αποζηµίωσης 

Αυθαίρετης Χρήσης της Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας. 



Επειδή µε την µε αριθµό 14/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής είχατε ορίσει την 

δικαστική επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας Αικατερίνη Κούτση και τον δικαστικό επιµελητή 

του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Αγγελόπουλο για την επίδοση της µε αριθµό 68/2013 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Σαµαίων που αφορά την ίδια υπόθεση (Ακύρωση του µε αριθµό 1059β/2012 

Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής) για την ενότητα της υπόθεσης, παρακαλείται η Οικονοµική 

Επιτροπή όπως ορίσει τους ίδιους ως άνω δικαστικούς επιµελητές στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας και 

Αθήνας προκειµένου να επιδώσουν την µε αριθµό 17/2014  απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας στην Κτηµατική Υπηρεσία Κεφαλληνίας και στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, νόµιµα 

εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών, για να λάβουν γνώση και για τις νόµιµές ενέργειες. 

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

Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Του άρθρου 72  του Ν 3852/2010  
2. την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 

 

                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1. Ορίζει την δικαστικό  επιµελήτρια    του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Αικατερίνη Κούτση  

προκειµένου να επιδώσει την 17/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 

στην Κτηµατική Υπηρεσία Κεφαλληνίας. 

2. Ορίζει τον δικαστικό  επιµελητή     του Πρωτοδικείου Αθηνών  κ. Ιωάννη Αγγελόπουλο 

προκειµένου να επιδώσει την 17/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 

στο Ελληνικό ∆ηµόσιο νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών στην Αθήνα. 

3. Η αµοιβή των        παραπάνω δικαστικών        επιµελητών     ορίζεται µε την ΚΥΑ 

2/54638/0022/13-08- 2008  υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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



 

                                                                               Α∆Α: ΒΙΕΚΩΕ5-ΧΘΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 7 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
27 η  Φεβρουαρίου 2014  .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    42  / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή   Πρωτοδικείου  Κεφαλληνίας για την επίδοση της 11/2014 

δικαστικής απόφασης. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2014 , ηµέρα    Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  7388/24 -02-2014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                            
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   ( αποχώρησε µετά την 40/2014)                      Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                            
6.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                              
7. Θεοφιλάτος Ευάγγελος    (προσήλθε στην 44/2014)                                                                      
 
 

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

 το 4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή   Πρωτοδικείου  Κεφαλληνίας για την επίδοση 

της 11/2014 δικαστικής απόφασης.»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής 

Συµβούλου του ∆ήµου ,  κ. Νίκης Χριστοφοράτου  που έχει ως εξής: 

 

         Στις 19-12-2013 συζητήθηκε  ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφ/νίας η από 10-5-2013 

αίτηση  καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδας του ∆ήµου Κεφ/νιάς  για προσκυρούµενη  έκταση, η 

οποία απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά λόγω ρυµοτοµίας και προσκύρωσης ιδιοκτησιών στη θέση 

«Παπαγιάννη»  ή «Γωνιές»  Τ.Κ. ∆αυγάτων. 

         Το ∆ικαστήριο µε την υπ’ αριθ. 11/2014 απόφαση του έκανε δεκτή την αίτηση διατάσσοντας όσα 

αναφέρονται στο διατακτικό της απόφασης. 

        Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή στο Πρωτοδικείο Κεφ/νίας 

προκειµένου να επιδώσει στους ενδιαφερόµενους την µε αριθ. 11/2014 δικαστική απόφαση 

προκειµένου αυτοί να λάβουν γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες.  

         Παρακαλείται επίσης η Οικονοµική Επιτροπή προς διευκόλυνση της Νοµικής Υπηρεσίας να 

χορηγήσει αν είναι δυνατόν τη σχετική εντολή στη δικαστική επιµελήτρια  Αιµιλία Γιαννοπούλου  καθώς 

είχε οριστεί επίσης για την επίδοση  της αιτήσεως που εκδικάσθηκε.  

 



 

         

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

και αφού έλαβε υπόψη : 

3. Του άρθρου 72  του Ν 3852/2010  
4. την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 

                                               ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

4. Ορίζει την δικαστικό  επιµελήτρια    του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Αιµιλία Γιαννοπούλου   

προκειµένου να επιδώσει στους ενδιαφερόµενους την 11/2014 απόφαση του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας . 

5. Η αµοιβή της        παραπάνω δικαστικής         επιµελήτριας     ορίζεται µε την ΚΥΑ 

2/54638/0022/13-08- 2008  υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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



                                                                          Α∆Α: ΒΙΕΚΩΕ5-Π63        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 7 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  27 η  Φεβρουαρίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   43 / 2014 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προµήθειας ΚΟΜΠΑΚΤ 

 οµβροταµιευτήρων πυροπροστασίας στη θέση  οµβροταµιευτήρων στα Κοµιτάτα.    

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου ΚΕΦΑΛΟΣ η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 7388/ 24-02-2014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                         
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                            
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   ( αποχώρησε µετά την 40/2014)                      Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                            
6.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                              
7. Θεοφιλάτος Ευάγγελος    (προσήλθε στην 44/2014)                                                                      
 

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

το 1o  θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ για την 

προµήθεια ΚΟΜΠΑΚΤ οµβροταµιευτήρων πυροπροστασίας στην  θέση οµβροταµιευτήρων στα Κοµιτάτα».   
Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ που έχει ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 

Αργοστόλι,          25-2-2014 
                          Αριθ. Πρωτ.         7770 

  
2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ» 
 
 

   Σήµερα 25/2/2014 ηµέρα Tρίτη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Κεφαλλονιάς  και  ώρα 
10.00 π.µ.  συνεδρίασε η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 16 /2014  απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής αποτελούµενη από τους:  

1. Παγώνης ∆ιονύσιος ,  Προϊστάµενος τµήµατος Προµηθειών  ,µέλος. 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος , ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , πρόεδρος. 



 
                     Για την αξιολόγηση των προσφορών βάση των κάτωθι κριτηρίων όπως ορίζει η διακήρυξη. : 

Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών 

Συντελεστής Βαρύτητας 

 

     

 ΟΜΑ∆Α Α'  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συντ. βαρ. 50%) 

1.1 Η ποιότητά τους µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης  

30 

1.2 Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης   

5 

1.3 Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού                          5 

1.4 Τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού 5 

1.5 Σχέση κόστους αποδοτικότητας  5 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50 

 

 ΟΜΑ∆Α Β'  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συντ. βαρ. 30%) 

2.1 Ο χρόνος παράδοσης     10 

2.2 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης   10 

2.3 Εξυπηρέτησης ( SERVICE) και ανταλλακτικών, όπου 
περιλαµβάνονται 

10 

2.4 Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης  10 

2.5 Εξυπηρέτηση ( service) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια 10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50 

 

 ΟΜΑ∆Α Γ'  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συντ. βαρ. 20%) 

1. Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας  50 

   

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50 

                                                   

 

 

 Γενικός βαθµός 

Η ανοιγµένη  προσφορά είναι :  ------------------------- 

 Οικονοµ. προσφορά 

                                                                       

                     

Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τους 
καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και συγκεκριµένα η  προσφορά της εταιρείας  
: 

 

Αquastar ABEE Water Managment 
  
 Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων µε τα δικαιολογητικά και τις 
τεχνικές προδιαγραφές και προχώρησε στην αξιολόγηση της  προσφοράς : 
 



 ΟΜΑ∆Α Α'  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συντ. βαρ. 50%) 

1.1 Η ποιότητά τους µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης  

28 

1.2 Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης   

5 

1.3 Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού                           5 

1.4 Τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού 5 

1.5 Σχέση κόστους αποδοτικότητας  5 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 48 

   
 ΟΜΑ∆Α Β'  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συντ. βαρ. 30%) 

2.1 Ο χρόνος παράδοσης     10 

2.2 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης   9 

2.3 Εξυπηρέτησης ( SERVICE) και ανταλλακτικών, όπου 
περιλαµβάνονται 

9 

2.4 Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης  9 

2.5 Εξυπηρέτηση ( service) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια 9 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 46 

 
 ΟΜΑ∆Α Γ'  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συντ. βαρ. 20%) 

1. Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας  32 

   

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 32 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  44,2 

 
 

 

Στην συνέχεια και µετά από έλεγχο κρίνει  ότι πρέπει να προσκληθούν οι ενδιαφερόµενοι για το 

άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. 

        Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ :   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 

 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί έχει κατατεθεί  προσφορά µιας εταιρείας 

µόνο. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρεται στο σηµαντικό πρόβληµα ύδρευσης που αντιµετωπίζουν επί 

δεκαετίες στην περιοχή αυτή και ιδιαίτερα στο Νιοχώρι  , επισηµαίνει  τα παρακάτω:  

Επειδή πάνω από όλα πρέπει να διαφυλαχθεί η σωστή διαχείριση των χρηµάτων του ελληνικού λαού και 

θεωρώντας ότι είναι σηµαντικό θέµα η διαδικασία κλήρωσης των µελών της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  για την οποία 

εκφράζουµε τις αµφιβολίες µας    εφόσον η πλειοψηφία των Μελών  της και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος κληρώνεται 

συνεχώς ο ίδιος ανάµεσα σε 198  υπαλλήλους  που µπαίνουν στην κληρωτίδα, δηλώνουµε  ότι τα Πρακτικά  που 

έρχονται από την συγκεκριµένη Επιτροπή θα τα καταψηφίζουµε. 

 και αφού έλαβε υπόψη : 

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



 2) τις   273/2013 και 39/2014 αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων 

διακήρυξης και την έγκριση του 1ου Πρακτικού.  

 3) τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 

 4)  τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ. 

  5) το παραπάνω Πρακτικό  της αρµόδιας Επιτροπής : 

 
 

                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  για την προµήθεια ΚΟΜΠΑΚΤ 
οµβροταµιευτήρων πυροπροστασίας στη θέση οµβροταµιευτήρων στα Κοµιτάτα.    

 
                         2. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας όπως προβλέπει η 273/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   

 µε την πρόσκληση της  εταιρείας Αquastar ABEE Water Managment για το άνοιγµα της οικονοµικής  προσφοράς. 

 
        Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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



                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 7 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
27 η  Φεβρουαρίου 2014  .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   44   / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Πατρών. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2014 , ηµέρα    Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  7388/24 -02-2014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                            
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   ( αποχώρησε µετά την 40/2014)                      Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                            
6.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                              
7. Θεοφιλάτος Ευάγγελος    (προσήλθε στην 44/2014)                                                                      
 
 

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

 το 2 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου 

Πατρών»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου ,   

κ. Νίκης Χριστοφοράτου  που έχει ως εξής: 

 

 Κατά την δικάσιµο της 6 ης Μαρτίου 2014 συζητείται ενώπιον του Εφετείου Πατρών µετά από 

αναβολή η από 15.07.2010 και µε αριθµό κατάθεσης 1036/2010 έφεση της Ναυτιλιακής Εταιρείας του 

Ν.959/74 µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΗ ΙΟΝΙΟΥ Ν.Ε.» που εδρεύει στην Νίκαια Πειραιά (Καυκάσου 

81-83), όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά του (πρώην) Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία ∆ήµος Ερύσσου, που 

εδρεύει στην Ένωση Ερύσσου Κεφαλληνίας, όπως νόµιµα εκπροσωπείται καθολικός διάδοχος του 

οποίου είναι ο ∆ήµο Κεφαλλονιάς (ν.3852/2010) και κατά της µε αριθµό 59/2009 απόφασης του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

 Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια για τον ορισµό δικηγόρου σύµφωνα µε το άρθρο 72 του 

ν. 3852/2010 παρακαλώ  όπως εγκρίνετε την παράσταση της επί πάγια αντιµισθίας δικηγόρου του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς κας. Νίκης Χριστοφοράτου προκειµένου να εµφανισθεί είτε αυτοπρο-σώπως είτε µε 

δήλωση ενώπιον του Εφετείου Πατρών κατά την δικάσιµο της 6ης Μαρτίου 2014 καθώς και σε κάθε µετ΄ 

αναβολή δικάσιµο κατά την συζήτηση της από 15.07.2010 και µε αριθµό κατάθεσης 1036/2010 έφεσης 

της Ναυτιλιακής Εταιρείας του Ν.959/74 µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΗ ΙΟΝΙΟΥ Ν.Ε.» που εδρεύει 



στην Νίκαια Πειραιά (Καυκάσου 81-83), όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά του (πρώην) Ο.Τ.Α. µε την 

επωνυµία ∆ήµος Ερύσσου, που εδρεύει στην Ένωση Ερύσσου Κεφαλληνίας, όπως νόµιµα 

εκπροσωπείται καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµο Κεφαλλονιάς (ν.3852/2010) και κατά της µε 

αριθµό 59/2009 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να εκπροσωπήσει 

τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

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

Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί στηνεν λόγω υπόθεση υπάρχει θέµα και δεν ξέρουµε τι 

ακριβώς έχει συµβεί. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

5. Του άρθρου 72  του Ν 3852/2010  
6. την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 

 

                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

Εγκρίνει  την παράσταση της επί πάγια αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.  Νίκης 

Χριστοφοράτου προκειµένου να εµφανισθεί είτε αυτοπροσώπως είτε µε δήλωση ενώπιον του 

Εφετείου Πατρών κατά την δικάσιµο της 6 ης Μαρτίου 2014 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο 

κατά την συζήτηση της από 15.07.2010 και µε αριθµό κατάθεσης 1036/2010 έφεσης της Ναυτιλιακής 

Εταιρείας του Ν.959/74 µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΗ ΙΟΝΙΟΥ Ν.Ε.» που εδρεύει στην Νίκαια 

Πειραιά (Καυκάσου 81-83), όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά του (πρώην) Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία 

∆ήµος Ερύσσου, που εδρεύει στην Ένωση Ερύσσου Κεφαλληνίας, όπως νόµιµα εκπροσωπείται 

καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµο Κεφαλλονιάς (ν.3852/2010) και κατά της µε αριθµό 

59/2009 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να εκπροσωπήσει τον 

∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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



                                                                                                               Α∆Α: ΒΙΕΚΩΕ5- 8 Ε1  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  7 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  27 η  Φεβρουαρίου 2014. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    45  / 2014 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς.   
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  27  η   Φεβρουαρίου   του έτους 2014 , ηµέρα Πέµπτη     και ώρα 13.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 7388/24-02-2014 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   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                            
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   ( αποχώρησε µετά την 40/2014)                      Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                            
6.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                              
7. Θεοφιλάτος Ευάγγελος    (προσήλθε στην 44/2014)                                                                      
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και µετά την συζήτηση των θεµάτων 

της ηµερήσιας διάταξης ,εισηγούµενος το  3ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος 

Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς.  »  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του προϊστάµενου  του τµήµατος Προϋπολογισµού – 

Λογιστηρίου κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου   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 ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο 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 και µε δεδοµένο την δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει ο ∆ήµος µας λόγω των 

εκτεταµένων ζηµιών που έχουν προκαλέσει οι σεισµοί  που έχει ως αποτέλεσµα τα µηχανήµατα να δουλεύουν 

την όλη µέρα και κάθε µέρα   µε στόχο  την αποκατάσταση των σηµαντικών φθορών τους,  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. ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο 

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  

Και 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.  307/27-02-2014 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.  ∆ιονύσιο  ∆ηµητράτο 

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

µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς λόγω  της υπερβολικής λειτουργίας τους , αποτέλεσµα των πρόσφατων 

σεισµών. 

3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   31/ 05/2014. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 


