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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  8 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  27 η  Μαρτίου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   171  / 2015 

 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου « Αντιµετώπιση όµβριων υδάτων στην περιοχή Ξι Κατωγής ‘έµπροσθεν 

εισόδου Ξενοδοχείου kafallonia Pallas» 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  27 η   Μαρτίου  του έτους 2015, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  11019/ 23 -03 -2015  έγγραφη πρόσκληση του Α/ 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  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                             
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στην 173) 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                    

Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε  

τον λόγο στον Α/ ∆ήµαρχο των Τεχνικών  Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη  ο οποίος εισηγούµενος    το  1 ο θέµα  

 εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «Απευθείας ανάθεση του έργου « Αντιµετώπιση οµβρίων υδάτων στην περιοχή  

Ξι Κατωγής ‘έµπροσθεν εισόδου Ξενοδοχείου kafallonia Pallas». έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2015 που συνέταξε το δηµοτικό συµβούλιο περιλαµβάνεται το 
παραπάνω έργο  προϋπολογιζόµενης δαπάνης 5.700,00  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 23%) , σύµφωνα µε αριθ. πρωτ. 
50862/15-12-2014  τεχνική  περιγραφή της Προϊσταµένης της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών κ. Ευρύκλειας –
Χαιτίδου Παπαδήµα    που έχει ως εξής:  
 
Κατόπιν δικής µας αυτοψίας σας αναφέρουµε ότι για την επίλυση του προβλήµατος της διάθεσης των όµβριων 
υδάτων απαιτείται η άρση των παλαιών τσιµεντένιων σωλήνων,  ο καθαρισµός του  υπέρχοντος ρέµατος και η 
αντικατάσταση των παλαιών σωλήνων  µε καινούργιο δίκτυο αποστράγγισης µε σωλήνες από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο (PE), δοµηµένου τοιχώµατος, µε λευκή λεία εσωτερική επιφάνεια και µαύρη εξωτερικά 
δοµηµένη για υπογεια δίκτυα υπονόµων  κατά EΛΟΤ EN 13476-3, µε δακτυλοειδή ακαµψία SN8  διαµέτρου 
Φ1100.Στην θέση των παλιών τσιµεντένιων θα τοποθετηθούν 4 παράλληλοι σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
Φ1100  δοµηµένου τοιχώµατος  (4*22 µ = 88 µέτρα) σε µήκος 22 µέτρων υπόγεια κατά µήκος της παλιάς όδευσης 
των τσιµεντοσωλήνων   



Στο απαιτούµενο κόστος εργασιών περιλαµβάνεται, ο καθαρισµός του ρέµατος µε µηχάνηµα εκσκαφής σε µήκος 
80 µέτρων,  η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης και µουφών, η µεταφορά 
τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεποµένων 
δοκιµών στεγανότητας. 
καθώς και η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση, και η 
ασφαλτόστρωση του δρόµου στην πρότερο µορφή του. 
Η ενδεικτική απαιτούµενη πίστωση για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου ανέρχεται περίπου στο ποσό των 
5.700 € (πλέον Φ.Π.Α 23%). 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα 
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 
για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων 
που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του 
ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία 
∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις 
ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργολάβος µε εµπειρία σε ανάλογα έργα είναι  κ. Θεοφιλάτος 
Στυλιανός που εδρεύει στο Ληξούρι µε , ΑΦΜ: 035743563  ∆ΟΥ: Ληξουρίου η αµοιβή του οποίου κατά την 
προσφορά του  (καθαρή αξία χωρίς Φ. Π. Α. ), ανέρχεται στο ποσό των  5.500,00  Ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ 
6.765,00 €).  
 
Στη συνέχεια ο Α/ ∆ήµαρχος  είπε ότι ο προτεινόµενος εργολάβος παρουσιάζεται αξιόπιστος και η αµοιβή του 
βρίσκεται µέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την ανάθεση του έργου 
και τη διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι το έργο αυτό πρέπει να γίνει , αλλά επειδή είναι αποσπασµατικό µόνο για 
το συγκεκριµένο πρόβληµα  ενώ υπάρχουν και άλλα  άλυτα προβλήµατα στην περιοχή,   προτείνει να συνταχθεί 
άµεσα πλήρης µελέτη που να καλύπτει  όλα τα θέµατα της περιοχής και ψηφίζει την πρόταση του. 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης – Αλέξανδρος 
Μοσχονάς – Θεόδωρος Φλωράτος και  Κωνσταντάκης Άγγελος .                                                                                                                                                                                                
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. την παραπάνω προσφορά 
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου 
7. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους 
8. την 584/2015 Ανάληψη Υποχρέωσης  
  Και την παραπάνω εισήγηση  της   Αρµόδιας Υπηρεσίας  :   
 



                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 6.765 ,00  Ευρώ σε βάρος του ΚΑ  30.7336.08 του προϋπολογισµού του έτους 2015 
για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου« Αντιµετώπιση οµβρίων υδάτων στην περιοχή Ξι Κατωγής ‘έµπροσθεν 
εισόδου Ξενοδοχείου kafallonia Pallas»., όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας 
του ∆ήµου, στον εργολάβο ∆ηµοσίων έργων  κ. Θεοφιλάτο Στυλιανό αντί ποσού 6.765,00 € µε Φ.Π.Α  . 
 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί  σε τριάντα ηµερολογιακής ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης . 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%   του ενδεικτικού προϋπολογισµού . 
 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                           Ο Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                 Θεόδωρος Φλωράτος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                   Α∆Α: ΩΞΤΚΩΕ5-Θ9Λ 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  8 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  27 η  Μαρτίου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   172  / 2015 

 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τροποποίηση- ανακατασκευή τεχνικού έργου οδού προς 

Λιµνοσπήλαιο Μελισσάνης» 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  27 η   Μαρτίου  του έτους 2015, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  11019/ 23 -03 -2015  έγγραφη πρόσκληση του  Α/  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  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στην 173) 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                    

Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο 

στον  Α/∆ήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη  ο οποίος εισηγούµενος    το   2 ο θέµα  εκτός   ηµερήσιας 

διάταξης: «Απευθείας ανάθεση του έργου«Τροποποίηση- ανακατασκευή τεχνικού έργου οδού προς Λιµνοσπήλαιο 

Μελισσάνης» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

 

Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους  2015 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο περιλαµβάνεται το 

έργο µε τίτλο : «Τροποποίηση- ανακατασκευή τεχνικού έργου οδού προς Λιµνοσπήλαιο Μελισσάνης»  

προϋπολογιζόµενης δαπάνης  9.480,96  Ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους 2015  του 

∆ήµου.  

Για το έργο αυτό συνετάχθη η µελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου η οποία εγκρίθηκε µε την 245/2014 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία καθορίζεται και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου µε απευθείας 

ανάθεση. 



 

Σύµφωνα µε την παρ 1 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, η εκτέλεση έργων από εργοληπτική επιχείρηση 

του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται µε σύµβαση, που συνάπτεται µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ύστερα από διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις. 

Σύµφωνα, όµως, µε την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, ορίζεται ότι αν η αξία του 

έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά µε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων που εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 

1418/84, η εκτέλεση του έργου µπορεί να γίνει µε απευθείας ανάθεση. Στην ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση 

για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση λαµβάνεται, προκειµένου για δήµους από την 

Οικονοµική Επιτροπή. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό, 

είτε κατά την κατάρτιση είτε κατά την τροποποίησή του εξειδικευµένη πίστωση, που κατονοµάζεται ρητά στον 

προϋπολογισµό. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος 

εργολάβου.  

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η Απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων αριθ. ∆2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως 

αναπροσαρµόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης µε την ΥΑ ∆17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547). Το όριο 

της απευθείας ανάθεσης από τη δηµαρχιακή (πλέον οικονοµική) επιτροπή καθορίζεται µέχρι ποσού 

προϋπολογιζόµενης δαπάνης έργου των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών, αν πρόκειται για τους 

∆ήµους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατοµµ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχµών 

(10.471,46 Ευρώ) για τους λοιπούς ∆ήµους των δύο εκατοµµ.(2.000.000) δραχµών, για όλες τις κοινότητες της 

χώρας. Προκειµένου για ηλεκτροµηχανολογικά έργα τα παραπάνω ποσά µειώνονται στο µισό. Στα παραπάνω 

ποσά δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93. 

 

Τα παραπάνω κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε. 

Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 

περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων 

που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του 

ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 

Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία 

∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις 

ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 

Τέλος θέτω υπόψη της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 11071/2015 προσφορά του Εµπειροτέχνη  ∆ηµοσίων Εργων  κ. 

Παπαδηµάτου Παναγή ο οποίος προσφέρει το ποσό των 9.480,96 € µε Φ.Π.Α   και προτείνω την ανάθεση του έργου  

σε αυτόν. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει τα παρακάτω «Εµείς ψηφίζουµε να γίνει το έργο που δεν είναι µόνο αυτό ,έχει 
και άλλα ζητήµατα και προβλήµατα το σπήλαιο της Μελισσάνης και αυτά θα µπορούσε από πέρυσι τον Οκτώβριο 
που τελείωσε η τουριστική σαιζόν να είχαν µελετηθεί ολοκληρωµένα , να είχε δηµοπρατηθεί και να είχε γίνει ο 
διαγωνισµός και να µη έρχεται τώρα ενόψει της τουριστικής σαιζόν σαν κατεπείγον  . Για όλα τα παραπάνω και 
µε αυτήν την έννοια  ψηφίζουµε όχι µόνο την εκτέλεση αυτού του έργου αλλά και την εκτέλεση των υποδοµών 



εσωτερικών και εξωτερικών που απαιτούνται , άρα ψηφίζουµε την δική µας ολοκληρωµένη πρόταση για το 
Σπήλαιο της Μελισσάνης. 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Αλέξανδρος Κατσιβέλης  - ∆ιονύσιος   
Λυκούδης – Θεόδωρος Φλωράτος και  Κωνσταντάκης Άγγελος .                                                                                                                                                       
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84 

2. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Π∆ 171/87 

3. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  

4. τα άρθρα 208 και 209 του Ν.3463/06 

5. την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93 

6. την ΥΑ ∆2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ ∆17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547)  

7. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 

8. Την κωδικοποίηση των ανωτέρω διατάξεων µε το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περ. ε 

9. την µελέτη του έργου που εγκρίθηκε µε την 245/2014 απόφαση ∆.Σ  

10. τη σχετική  προσφορά του εµπειροτέχνη δηµοσίων έργων  

11. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης που θέτει η 

ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84, που 

κωδικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε 

12. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η 

σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους . 

8. την 578/2015 Ανάληψη Υποχρέωσης  
 
 
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Ψηφίζει Πίστωση  9.480,96  Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7323.01 του Προϋπολογισµού του έτους 2015  για την 

αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 

2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Τροποποίηση- ανακατασκευή τεχνικού έργου οδού προς 

Λιµνοσπήλαιο Μελισσάνης»  στον Εµπειροτέχνη ∆ηµοσίων Έργων κ.  Παπαδηµάτο Παναγή  µε έδρα τα 

Καταποδάτα Κεφαλονιάς και  Α.Φ.Μ 043242399 της  ∆.Ο.Υ Αργοστολίου έναντι του ποσού των  9.480,96 €. (µε 

Φ.Π.Α)  

3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 

α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και Π∆ 171/87, όπως ισχύουν. 

β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός σαράντα πέντε ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης. 

γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της µελέτης (χωρίς το Φ.Π.Α). 

δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                             Ο Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
                                                                 Θεόδωρος Φλωράτος  



                                                                                                                Α∆Α: ΒΝΖΑΩΕ5-ΦΑΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  8 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  27 η   Μαρτίου 2015 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   173  / 2015 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έκδοση Ενταλµάτων Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών    
των  οχηµάτων-  µηχανηµάτων  , ΚΤΕΟ  κ.λ.π του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.   
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  27  η   Μαρτίου   του έτους 2015 , ηµέρα Παρασκευή       και ώρα 12:30 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 11019/23-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Α/  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  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                         
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στην 173) 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ. Θεόδωρος Φλωράτος  ,  αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον 

λόγο στον προϊστάµενο  του τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος   το  3  ο θέµα  

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

ανταλλακτικών των  οχηµάτων-  µηχανηµάτων ,ΚΤΕΟ κ.λ.π  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  »  έθεσε  υπόψη της 

Επιτροπής την  από 19-03-2015 εισήγηση του,  θεωρηµένη 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 και αναλυτικά : 

 
ΠΟΣΟ                                                                                                           Κ.Α. 
  1. 200,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ)             20.6671 (552/2015  πρόταση)   
      800,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ)             20.6323 (553/2015  πρόταση)   



                                                                                                    
 
Στην συνέχεια ο  Α/  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 : 



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

Πατρίκιο ποσού 1.200,00 από τον Κ.Α 20.6671 και την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής  ποσού 800,00 € από 

τον Κ.Α 20.6323  για την προµήθεια ανταλλακτικών και ελέγχου ΚΤΕΟ των  αυτοκίνητων  του ∆ήµου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς το έχουµε επισηµάνει από το 2014 και έχουµε προτείνει 
οι προµήθειες των ανταλλακτικών και των λοιπών αναλώσιµων υλικών που χρησιµοποιεί ο ∆ήµος   να γίνονται 
µε διαγωνισµούς έτσι ώστε και ο ∆ήµος να έχει επάρκεια  όταν τα χρειαστεί και επί πλέον να γίνεται 
εξοικονόµηση δηµοτικών πόρων .Επειδή γίνεται κατ εξακολούθηση από το 2014 και όχι µε την υπαιτιότητα των 
υπαλλήλων η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για τις παραπάνω προµήθειες καταψηφίζουµε την εισήγηση ως 
προς την προµήθεια ανταλλακτικών και ψηφίζουµε µόνο την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για τον έλεγχο 
των αυτοκινήτων από ΚΤΕΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταυρός   Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κωνσταντάκης 
Άγγελος  -Λυκούδης ∆ιονύσιος  -  Μοσχονάς Αλέξανδρος –Ανδρέας Ζαπάντης  και Θεόδωρος Φλωράτος.                                                                                                                                                                                                                                                  
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.  552 και 553/2015 προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων. 

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.200,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6671  µε τίτλο 

«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ». 

2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 800,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6323  µε τίτλο 

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

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

ποσού 1.200,00 € από τον Κ.Α 20.6671  για την προµήθεια ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα του ∆ήµου. 

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

ποσού 800,00 € από τον Κ.Α 20.6323  για τον έλεγχο ΚΤΕΟ των αυτ/των  του ∆ήµου. 

 5. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   27/06/2015. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
Ο Α/   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό αντίγραφο 
                                                          Ο Προέδρων  Α/  Πρόεδρος  

 
 

                                                                  Θεόδωρος Φλωράτος 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      Α∆Α: 7ΠΥΙΩΕ5-2ΒΖ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  8 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 27 η  Μαρτίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     174 / 2015  

 

ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρων  ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας και ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών 
(Μεταβατική έδρα Αργοστολίου). 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   27 η   Μαρτίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   11019/ 23-03 -2015  έγγραφη πρόσκληση του  Α/  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  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στην 173) 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο κ. Χριστοφοράτου Νίκη η οποία  εισηγούµενη   το  4o εκτός θέµα     

 ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικηγόρων  ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας και  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών (Μεταβατική έδρα Αργοστολίου).»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 11426/26-03-2015 
έγγραφό της  το οποίο  που έχει ως εξής: 
 

  Α )  Στις 30-03-2015 θα συζητηθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας η από 28-11-1999 και µε αριθµό κατάθεσης 

Ε208/2009 αίτηση αναιρέσεως του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας», κατά µεταξύ 

άλλων και του τέως ∆ήµου Ληξουρίου για την αναίρεση της µε αριθµό 268/2008 (τµήµα Β- τριµελές) απόφασης 

του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, καθώς και η από 9Αυγούστου 2010 και µε αριθµό κατάθεσης Ε8116/2010 

αίτηση αναίρεσης των συµπραττόντων γραφείων «ΗΛΙΑΣ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ- ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΗΛ. ΝΤΟΚΟΡΟΣ» 

που στρέφεται µεταξύ άλλων και κατά του τέως ∆ήµου Παλικής για την αναίρεση της µε αριθµό 167/2010 

απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών(τµήµα Β- τριµελές). 

   Την ως άνω υπόθεση για λογαριασµό του πρώην ∆ήµου Ληξουρίου και πρώην ∆ήµου Παλικής χειριζόταν οι 

δικηγόροι κ. Μιχαήλ Θ. Μοσχονάς και η κ. Χρυσούλα Κ. Πετρουλέα, οι οποίοι και έχουν πλήρη γνώση του 

φακέλου της υπόθεσης και των σχετικών εγγράφων. 



   Επειδή η ως άνω υπόθεση προέρχεται από τον πρώην ∆ήµο Ληξουρίου, ο οποίος αρχικά συγχωνεύτηκε µε το 

∆ήµο Παλικής, ο οποίος µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής του Επιτροπής είχε αναθέσει αυτή στους δικηγόρους κ. 

Μιχαήλ Θ. Μοσχονά και η κ. Χρυσούλα Κ. Πετρουλέα. 

   Επειδή ο τέως ∆ήµος Πολικής συγχωνεύτηκε  στον ενιαίο ∆ήµο Κεφαλονιάς. 

   Επειδή οι συνάδελφοι έχουν πλήρη γνώση όλου του φακέλου και των γεγονότων της υπόθεσης, η οποία 

χρονολογείται τουλάχιστον από το έτος 1999. 

   Επειδή η υπόθεση αυτή έχει ανατεθεί στους ανωτέρω δικηγόρους µε την µε αριθµό 42/2011 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, δίχως όµως νοµιµοποίηση για την ασκηθείσα παρέµβαση. 

   Επειδή εγώ είµαι η µόνη δικηγόρος µε σχέση έµµισθης εντολής που από 1-1-2011 παρέχω πλέον τις υπηρεσίες 

µου στο διευρυµένο ∆ήµο Κεφαλονιάς και ως εκ τούτου µέχρι σήµερα δεν έχω ενηµερωθεί για την υπόθεση αυτή 

από τον τέως ∆ήµο. 

   Τέλος επειδή η δηµιουργία νέου ∆ήµου αυξάνει σηµαντικά το φόρτο εργασίας µου και τις υποχρεώσεις µου 

απέναντι στο ∆ήµο αλλά και τα νοµικά του πρόσωπα καθώς ακόµα δεν έχει συσταθεί η προβλεπόµενη από το 

Νόµο Νοµική Υπηρεσία και δεν έχει γίνει η στελέχωσή της. 

   Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται στην Οικονοµική Επιτροπή: α)ορισµός των δικηγόρων κ. Μιχαήλ 

Θ. Μοσχονά και η κ. Χρυσούλα Κ. Πετρουλέα, για τη συζήτηση της από 28-11-1999 και µε αριθµό κατάθεσης 

Ε208/2009αίτησης αναιρέσεως του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας» κατά του 

πρώην ∆ήµου Παλικής για την αναίρεση της µε αριθµό 268/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, 

καθώς και της µε αριθµό κατάθεσης Ε8116/2010 παρέµβασης των συµπραττόντων γραφείων «ΗΛΙΑΣ ΕΥΘ. 

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ- ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΗΛ. ΝΤΟΚΟΡΟΣ» στη δικάσιµο της 30-03-2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή 

δικάσιµο, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, προκειµένου να υπερασπισθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου 

µε κάθε νόµιµο µέσο και β)η έγκριση της παράστασής του. 

 Β) Στις 11 Ιουνίου 2015 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η από 

16-06-2000 αγωγή (αρ. προσφ. ΑΓ421/2013) των συµπραττόντων µελετητικών γραφείων «Ηλίας Καρακώστας-

Σπυρίδων Ντόκορος» ΚΑΤΑ του πρώην ∆ήµου Παλικής και ήδη ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε την οποία οι ενάγοντες 

ζητούν από το ∆ήµο την καταβολή ποσού 9.176.349 δραχµών για το ίδιο ως άνω έργο δηλαδή τη µελέτη για την 

κατασκευή του έργου «Πνευµατικό Κέντρο-Νέα ∆ηµοτική Αγορά Ληξουρίου» µε την οποία οι ενάγοντες ζητούν 

από το ∆ήµο την καταβολή ποσού 9.176.349 δραχµών 

 Για τους ίδιους ακριβώς λόγους ήτοι της πλήρους και εξειδικευµένης γνώσης της υπόθεσης και ενόψει 

του γεγονότος ότι την υπόθεση αυτή χειρίζεται τουλάχιστον από το έτος 1999, παρακαλείται η Οικονοµική 

Επιτροπή να ορίσει το δικηγόρο Μιχαήλ Μοσχονά προκειµένου να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πατρών (Μεταβατική έδρα Αργοστολίου) κατά τη δικάσιµο της 11ης Ιουνίου 2015 ή σε οποιαδήποτε 

µετ΄ αναβολή δικάσιµο κατά τη συζήτηση της από 16-06-2000 αγωγής (αρ. προσφ. ΑΓ421/2013) των 

συµπραττόντων µελετητικών γραφείων «Ηλίας Καρακώστας-Σπυρίδων Ντόκορος» ΚΑΤΑ του πρώην ∆ήµου 

Παλικής και ήδη ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  

περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ από την διαδικασία γιατί δεν έχει πλήρη ενηµέρωση για την 
υπόθεση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έχει πλήρη ενηµέρωση για την υπόθεση. 



Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Αλέξανδρος Κατσιβέλης  - ∆ιονύσιος   
Λυκούδης – Θεόδωρος Φλωράτος και  Κωνσταντάκης Άγγελος .                                                                                                                                                      
 και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• Την εισήγηση  της Νοµικής Υπηρεσίας    
               
   

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

 Α) Ορίζει  τους δικηγόρους  κ. Μιχαήλ Θ. Μοσχονά και η κ. Χρυσούλα Κ. Πετρουλέα, για τη συζήτηση της από 28-11-1999 και 

µε αριθµό κατάθεσης Ε208/2009αίτησης αναιρέσεως του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας» κατά 

του πρώην ∆ήµου Παλικής για την αναίρεση της µε αριθµό 268/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, καθώς και 

της µε αριθµό κατάθεσης Ε8116/2010 παρέµβασης των συµπραττόντων γραφείων «ΗΛΙΑΣ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ- ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ 

ΗΛ. ΝΤΟΚΟΡΟΣ» στη δικάσιµο της 30-03-2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, ενώπιον του Συµβουλίου της 

Επικρατείας, προκειµένου να υπερασπισθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο 

Β)Εγκρίνει  της παράστασής τους είτε από κοινού είτε χωριστά στη δικάσιµο της 30-03-2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή 

δικάσιµο, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

Γ) Ορίζει  το δικηγόρο Μιχαήλ Μοσχονά προκειµένου να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (Μεταβατική 

έδρα Αργοστολίου) κατά τη δικάσιµο της 11ης Ιουνίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο κατά τη συζήτηση της από 

16-06-2000 αγωγής (αρ. προσφ. ΑΓ421/2013) των συµπραττόντων µελετητικών γραφείων «Ηλίας Καρακώστας-Σπυρίδων 

Ντόκορος» ΚΑΤΑ του πρώην ∆ήµου Παλικής και ήδη ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

∆) Η αµοιβή των παραπάνω δικηγόρων της  (Α ) παραγράφου θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

ΣΤ) Η αµοιβή του δικηγόρου της ( Γ) παραγράφου θα προσδιοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                                Ο Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                      Θεόδωρος Φλωράτος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      Α∆Α: ΩΥΠ2ΩΕ5-Ε4Ρ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  8 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 27 η  Μαρτίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     175 / 2015  

 

ΘΕΜΑ : Άσκηση  ένδικου µέσου της ανακοπής . 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   27 η   Μαρτίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   11019/ 23-03 -2015  έγγραφη πρόσκληση του  Α/  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  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στην 173) 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο κ. Χριστοφοράτου Νίκη η οποία  εισηγούµενη   το  5o εκτός θέµα     

 ηµερήσιας  διάταξης: «Άσκηση  ένδικου µέσου της ανακοπής .»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. 
πρωτ. 11245/26-03-2015 έγγραφό της  το οποίο  που έχει ως εξής: 
  

Στις 18 Μαρτίου 2015 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο η µε αριθ. 899/2012 διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου  

Κορίνθου σύµφωνα µε την οποία ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς υποχρεούται να καταβάλλει στην εταιρία «Γεώργιος 

Κανελλόπουλος και Σία Ο.Ε.» συνολικό ποσό 11.607,56 ευρώ για την εξόφληση των µε αριθ. 1032/2010, 

1033/2010 και 1199/2010 τιµολογίων, για τη διενέργεια προµήθειας πυροτεχνηµάτων από τον πρώην ∆ήµο 

Παλικής. 

 Κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωµής ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να ασκήσει ανακοπή. 

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

των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων.  

 Ενόψει των ανωτέρω και επειδή υπάρχουν πραγµατικοί και νοµικοί λόγοι παρακαλείται η Οικονοµική 

Επιτροπή:  



1) Να αποφασίσει για την άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 899/2012 διαταγής πληρωµής του 

Ειρηνοδικείου Κορίνθου.  

 

 2) Να ορίσει την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια  δικηγόρο του ∆ήµου για την κατάθεση των 

ανωτέρω δικογράφων καθώς και για την παράσταση ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου  όποτε  αυτή οριστεί ή 

σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο παράλληλα µε δικηγόρο Κορίνθου, οι οποίοι θα εκτελούν τις ανωτέρω 

εντολές από κοινού ή και χωριστά. 

 3) Να ορίσει δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου προκειµένου να επιδώσει στην αντίδικο 

εταιρία το δικόγραφο της  ανακοπής. 

Εν συνεχεία η Πληρεξούσια ∆ικηγόρος ενηµερώνει την Επιτροπή ότι κατόπιν νεότερων στοιχείων, των οποίων 

έλαβε γνώση η εισήγηση της διαφοροποιείται καθώς µε το µε αριθ. πρωτ. 30646/31-7-2012 έγγραφο της ∆/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών επισηµάνθηκε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής 

και ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιµη η άσκηση ανακοπής κατά αυτής. Εν συνεχεία η ∆/νση Οικονοµικών 

Υπηρεσιών εξέδωσε για τα τιµολόγια µε αριθ. 1032/2010 και 1033/2010 το µε αριθ. 148 χρηµατικό ένταλµα, το 

οποίο εστάλη για έλεγχο νοµιµότητας στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου και το οποίο τελικά 

επεστράφη αθεώρητο καθώς διαπιστώθηκαν παραλείψεις σε αυτό. Αν και, όπως ενηµερώθηκα από την αρµόδια 

Οικονοµική Υπηρεσία, οι πληµµέλειες µπορούσαν να θεραπευτούν καθώς εκ παραδροµής µαζί µε το ένταλµα 

παραλήφθηκε η αποστολή όλων των δικαιολογητικών εν τούτοις η Οικονοµική Υπηρεσία δεν προέβη σε 

επανυποβολή του εντάλµατος µε συµπλήρωση των δικαιολογητικών ώστε αυτό τελικά να θεωρηθεί µε συνέπεια 

να ακολουθήσει η έκδοση της διαταγής πληρωµής.  

Ενόψει των ανωτέρω και επειδή όπως προκύπτει από το αρχείο της Οικονοµικής Υπηρεσίας υπάρχουν όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά µε τα οποία καθίσταται δυνατή η εξόφληση της οφειλής εισηγούµαι τη µη άσκηση του 

ενδίκου µέσου της ανακοπής. Επιπρόσθετα θέτω υπόψη σας ότι η εταιρία διά του νοµίµου εκπροσώπου της έχει 

δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την καταβολή τόκων υπερηµερίας.          

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  

περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• Την αρχική και την διαφοροποιηµένη εισήγηση  της Νοµικής Υπηρεσίας    
               
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Τη µη άσκηση του ενδίκου µέσου της ανακοπής  εφόσον  υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά µε τα 

οποία καθίσταται δυνατή η εξόφληση της  οφειλής  στην  εταιρία «Γεώργιος Κανελλόπουλος και Σία Ο.Ε.» µε την 

προϋπόθεση να µην καταβληθούν οι τόκοι υπερηµερίας.    

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                                Ο Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                      Θεόδωρος Φλωράτος  



                                                                                                                      Α∆Α: 7Β6∆ΩΕ5-Χ65 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  8 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 27 η  Μαρτίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   176   / 2015  

 

ΘΕΜΑ :  Παραίτηση από το ένδικο µέσο της έφεσης. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   27 η   Μαρτίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   11019/ 23-03 -2015  έγγραφη πρόσκληση του  Α/  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  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στην 173) 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο κ.  Χριστοφοράτου Νίκη η οποία  εισηγούµενη   το  1 o θέµα     ηµερήσιας  

διάταξης: «Παραίτηση από το ένδικο µέσο της έφεσης  »έθεσε υπόψη της Επιτροπής  

 το µε αριθ. πρωτ. 10320/18-03-2015 έγγραφό της  το οποίο  που έχει ως εξής: 

Με την από 22-6-2006 αγωγή  του ο κ. Βαρουξής δια των γονέων του λόγω της τότε ανηλικότητας του 

ζητούσε από τον πρώην ∆ήµο Παλικής, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τον εργολήπτη δηµοσίων έργων Γεώργιο 

Κουράκο την καταβολή αποζηµίωσης ύψους 363.400€ συνολικά ως ηθική βλάβη και αποκατάσταση 

περιουσιακής ζηµιάς τόσο του ίδιου όσο και για την ηθική βλάβη των γονέων του από τον τραυµατισµό που 

υπέστη στο χώρο του Γυµνασίου-Λυκείου Ληξουρίου  κατά τη διάρκεια σχολικού διαλλείµατος. 

Η αγωγή αυτή συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 

484/2011 απόφαση, η οποία έκανε εν µέρει δεκτή την αγωγή και αναγνώρισε ότι ο ∆ήµος οφείλει να καταβάλει το 

ποσό των 10.000 €   νοµιµότοκα από την επίδοση της αγωγής ήτοι τις 4-5-2009.  

Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος ως όφειλε, άσκησε την µε αριθ. 154/2011 έφεση και αντίστοιχα οι 

αντίδικοι άσκησαν την µε αριθ.  7/2012 αντίθετη έφεση τους. 

  



Με την από 15-2-2012 αίτηση του ο κ. Κων/νος Βαρουξής πρότεινε τον εξώδικο συµβιβασµό της 

υπόθεσης. Η πρόταση του έγινε δεκτή µε την υπ’ αριθ. 112/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και σε 

εκτέλεση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα υπα’ αριθ. 556/2012 και 2401/2012 χρηµατικά εντάλµατα, βάσει των 

οποίων στις 3-8-2012 και στις 7-8-2012 καταβλήθηκε στον Κων/νο Βαρουξή το  συµφωνηθέν ποσόν του 

εξώδικου συµβιβασµού. 

 Ως εκ τούτου η ήδη κατατεθείσα έφεση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά της υπ’ αριθ. 484/2011 απόφασης 

του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών είναι πλέον άνευ αντικειµένου οµοίως και η αντίθετη έφεση του Κων/νου 

Βαρουξή. 

 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να µου χορηγήσει εντολή για την 

παραίτηση από το δικόγραφο της από 5-12-2011 έφεσης µας κατά του Κων/νου Βαρουξή και της υπ΄ αριθ. 

484/2011 απόφασης του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών µε την προϋπόθεση ότι 

ίδια παραίτηση θα λάβει χώρα και για την αντίθετη έφεση του Κων/νου Βαρουξή. 

.  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    
               
   

                                          ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

Χορηγεί εντολή στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου  κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την παραίτηση από 

το δικόγραφο της από 5-12-2011 έφεσης µας κατά του Κων/νου Βαρουξή και της υπ΄ αριθ. 484/2011 απόφασης 

του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών µε την προϋπόθεση ότι ίδια παραίτηση θα λάβει χώρα και για την 

αντίθετη έφεση του Κων/νου Βαρουξή. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                               Ο  Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                      Θεόδωρος Φλωράτος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      Α∆Α: 673ΛΩΕ5-ΥΘ∆ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  8 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 27 η  Μαρτίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   177   / 2015  

 

ΘΕΜΑ : Εκπροσώπηση Α/ ∆ηµάρχου κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου σύµφωνα µε το άρθρο 244 του Ν. 

3852/2010. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   27 η   Μαρτίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   11019/ 23-03 -2015  έγγραφη πρόσκληση του  Α/  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  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                           
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στην 173) 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο κ. Χριστοφοράτου Νίκη η οποία  εισηγούµενη   το  2 o θέµα     

 ηµερήσιας  διάταξης: «Εκπροσώπηση Α/ ∆ηµάρχου κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου σύµφωνα µε το άρθρο 244 του Ν. 

3852/2010.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 10885/23-03-2015 έγγραφό της  το οποίο  που έχει ως εξής: 

 

 Ο κ. Ματιάτος µε την µε αριθ. πρωτ. : 3460/2015 αίτησή του προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

θέτει υπόψη σας το µε αριθµό Α14 /63 κλητήριο θέσπισµα του κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Κεφαλληνίας µε 

το οποίο κατηγορείται για παράβαση του νόµου περί Προστασίας του Περιβάλλοντος και ζητά την χορήγηση 

νοµικής κάλυψης.  Η ως άνω ποινική υπόθεση η οποία εκκρεµεί ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου 

Κεφαλληνίας επρόκειτο να εκδικασθεί στις 18.02.2015 ωστόσο κατόπιν αναβολής ορίστηκε νέα δικάσιµος την 

21η.10.2015.  Επί της ως άνω αιτήσεως θέτουµε υπόψη Σας τα κάτωθι. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 244 παρ.του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Οι δήµοι και οι 

περιφέρειες υποχρεούνται στη νοµική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των 

δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήµατα, που τους αποδίδονται κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νοµικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση 



ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση 

συντελείται από δικηγόρο του δήµου ή της περιφέρειας, µετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο 

δήµαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονοµικής επιτροπής  και θετική εισήγηση της Νοµικής 

Υπηρεσίας.  Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος µε πάγια έµµισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από 

πληρεξούσιο δικηγόρο, σύµφωνα και µε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι 

ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για τους αιρετούς των δήµων και των περιφερειών».  Η νοµική κάλυψη των 

αιρετών που θεσπίζεται µε την ως άνω διάταξη ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών, όταν 

διώκονται ποινικώς, εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους, αποτελεί ένα δικαίωµα που συµβάλει στην 

απρόσκοπτη  άσκηση των καθηκόντων τους και στην προαγωγή των πρωτοβουλιών τους και λήψης αποφάσεων, 

που ο ρόλος τους απαιτεί. Τα ως άνω διωκόµενα ποινικώς αδικήµατα πρέπει να τελούν σε αιτιώδη συνάφεια µε 

την άσκηση των καθηκόντων τους ως αιρετών, δηλαδή αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που τελέστηκαν εντός 

του πλαισίου που διαγράφουν οι νόµοι και οι κανονιστικές αποφάσεις για την εφαρµογή µιας προβλεπόµενης 

αρµοδιότητάς τους.  Ειδικότερη περίπτωση αποτελεί η άσκηση ποινικής δίωξης κατά των αιρετών της 

αυτοδιοίκησης συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους οργάνου του ∆ήµου ή της Περιφέρειας, καθώς και κατόπιν 

έκθεσης από ∆ηµόσια Αρχή.  Εφόσον υποβληθεί καταγγελία ή πορισµατική έκθεση από τα όργανα αυτά και, 

ακολούθως ασκηθεί ποινική δίωξη, τότε ο διωκόµενος αιρετός δεν απολαµβάνει το δικαίωµα της νοµικής 

υποστήριξης του άρθρου 51 του ν. 3979/2011. 

 Εν προκειµένω η άσκηση της ποινική δίωξης όπως προκύπτει από  το µε αριθµό Α14/63 κλητήριο 

θέσπισµα και τα στοιχεία της σχηµατισθείσας δικογραφίας έχει γίνει αυτεπάγγελτα από τον κ.  Εισαγγελέα 

Πληµµελειοδικών Κεφαλληνίας κατόπιν της από 20.04.2012 Έκθεσης Ελέγχου της Επιτροπής του άρθρου 7 του 

µε αριθµό 9/2000 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης η οποία απεστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας από 

την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Εν όψει των ανωτέρω  ο ∆ήµος µας δεν δύναται να χορηγήσει για την εν λόγω ποινική υπόθεση 

νοµική κάλυψη στον κ. Σπυρίδωνα Ματιάτο. 

. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  

περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει τα παρακάτω: «Εγώ θα διατυπώσω  µία θέση αρχής σεβόµενος την εισήγηση 
που κάνει η αρµόδια Υπηρεσία : θα έπρεπε  Ο ∆ήµος να µπορεί να καλύπτει τους αιρετούς εναντίον των οποίων 
ασκούνται µηνύσεις , αγωγές κ.λ.π κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αυτή είναι η πρόταση την οποία 
ψηφίζουµε» . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αφού σηµειώνει ότι σαν παράταξη  παίρνουν θέση όχι βάσει των διαδικαστικών αλλά 
πολιτική θέση ,εφόσον το θέµα  αφορά την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής ψηφίζει ως έχει 
την εισήγηση. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δηλώνει τα παρακάτω : Ψηφίζουµε την εισήγηση µε την παρατήρηση ότι  θα πρέπει 
να συµπληρώσουµε  ότι η οικονοµική δαπάνη που θα περιέλθει στον κ. Ματιάτο καθόσον εκείνος δεν έχει καµία 
ευθύνη κατ εµάς  γι αυτό που συµβαίνει χρόνια στην περιοχή , θα πρέπει να στηριχθεί οικονοµικά καθότι δεν 
είναι και ο πιο εύπορος  και όχι εις βάρος του Ταµείου του ∆ήµου αλλά εις βάρος των συµµετεχόντων στα κοινά. 
Επίσης την πρόταση της Υπηρεσίας µε την παραπάνω παρατήρηση του Προέδρου ψηφίζουν : Αλυσανδράτος 
Σταύρος Γεράσιµος- Αλέξανδρος Κατσιβέλης  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης  και  Κωνσταντάκης Άγγελος .                                                                                                                                                                                                                                                                    
 και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    
               
   

                                          

 

 



 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 ∆εν  χορηγεί   νοµική κάλυψη στον κ. Σπυρίδωνα Ματιάτο διότι η άσκηση της ποινική δίωξης όπως προκύπτει 

 από  το µε αριθµό Α14/63 κλητήριο θέσπισµα και τα στοιχεία της σχηµατισθείσας δικογραφίας έχει γίνει  

αυτεπάγγελτα από τον κ.  Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Κεφαλληνίας κατόπιν της από 20.04.2012 Έκθεσης  

Ελέγχου της Επιτροπής του άρθρου 7 του µε αριθµό 9/2000 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης η οποία απεστάλη στην 

 Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                             Ο Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                  Θεόδωρος Φλωράτος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      Α∆Α: 75ΨΩΩΕ5-ΕΛΓ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  8 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 27 η  Μαρτίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   178   / 2015  

 

ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για επίδοση της ΠΡ164/2015 προσφυγής ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   27 η   Μαρτίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   11019/ 23-03 -2015  έγγραφη πρόσκληση του  Α/  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  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                   
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στην 173) 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο κ. Χριστοφοράτου Νίκη η οποία  εισηγούµενη   το  4 o θέµα     

 ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή για επίδοση της ΠΡ164/2015 προσφυγής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 10889/23-03-2015 έγγραφό της  το οποίο  που έχει 
ως εξής: 

Στις 19.02.2015 παραλήφθηκε από τον ∆ήµο µας η µε αριθµό Μ2/2015 πράξη Επιβολής Προστίµου του 

Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Αργοστολίου, µε την οποία µας επιβλήθηκε πρόστιµο χρηµατικού ποσού 10.550,54 

ευρώ.  Κατά την αιτιολογία της Πράξης αυτής το εν λόγω πρόστιµο επιβλήθηκε διότι «κατά τον επιτόπιο έλεγχο µε 

αριθµ. πρωτ. : 573/09.02.2015 από αρµόδιους υπαλλήλους του υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. Αργοστολίου 

εντοπίσθηκε να εργάζεται ως καθαρίστρια στο κτίριο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην Πλ. Βαλλιάνου η κα. Νεοφύτου 

Αθηνά η οποία σύµφωνα µε την µε αριθµ. πρωτ. 2070/19.01.2015 αρ. απ. ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς της έχουν 

ανατεθεί εργασίες καθαριότητας ∆ηµοτικών Κτιρίων, για τις οποίες η ανωτέρω θα πληρωθεί µε επαγγελµατική 

δαπάνη.  Σύµφωνα µε τον Ν. 4093/2012 όπως ισχύει µε απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης αµείβονται 

περιστασιακά απασχολούµενοι, ενδεικτικά εισηγητές σεµιναρίων, κ.λ.π που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όχι 

κατά τρόπο συστηµατικό και υπό τις υποδείξεις του εργοδότη, στις περισσότερες δε περιπτώσεις σε χώρο 

διαφορετικό του εργοδότη.  Η δε παρουσία της σύµφωνα µε τη σύµβασή της γίνεται καθηµερινά χωρίς να 



ασφαλίζεται σε ΟΑΕΕ ή αλλού, άρα σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 1846/1951 θεωρείται σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας ασφαλιστέα στο Ι.Κ.Α.».  Επί της παραπάνω πράξης κατόπιν και της µε αριθµό 144/2015 Απόφασης 

Σας ασκήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η µε αριθµό κατάθεσης  ΠΡ164 /2015 

προσφυγή.   

 Επειδή όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της µε αριθµό Φ11321/11115/802/02.06.2014 Υπουργικής 

Απόφασης «Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίµου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρµόδιου ∆ιοικη-

τικού Πρωτοδικείου µέσα σε εξήντα ηµέρες από την επίδοσή της. Μέσα στην ίδια προθεσµία η προσφυγή 

κοινοποιείται µε µέριµνα του προσφεύγοντος και µε ποινή απαραδέκτου στην αρµόδια υπηρεσία που επέβαλε το 

πρόστιµο…...» 

 Εν όψει των ανωτέρω και επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010 για τον ορισµό δικαστικού επιµελητή, παρακαλείσθε όπως ορίσετε δικαστικό επιµελητή του 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας για την επίδοση της µε αριθµό ΠΡ 164/2015 ασκηθείσας προσφυγής του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς κατά του Τοπικού Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Αργοστολίου (Λεωφόρος Βεργωτή 63) όπως 

νόµιµα εκπροσωπείται και της υπ’ αριθµ. : Μ2/2015 Πράξης Επιβολής Προστίµου των αρµοδίων υπαλλήλων του, 

στο τοπικό Υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  

περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο Πρόεδρος προτείνει σύµφωνα µε την κατάσταση των δικαστικών επιµελητών του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 
να οριστεί η δικαστική επιµελήτρια η. κ. Αικατερίνη Κούτση για την επίδοση της εν λόγω προσφυγής . 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση  της Υπηρεσίας µε την συµπλήρωση του Προέδρου ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- 
Αλέξανδρος Κατσιβέλης  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης – Θεόδωρος Φλωράτος  και  Κωνσταντάκης Άγγελος .                                                                                       
 και αφού έλαβε υπόψη : 

• το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• Την εισήγηση  της Νοµικής Υπηρεσίας    
• Την εισήγηση του Προέδρου  

               
   

                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.Ορίζει την  δικαστική  επιµελήτρια  του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Αικατερίνη Κούτση  για την επίδοση της µε αριθµό ΠΡ 

164/2015 ασκηθείσας προσφυγής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Τοπικού Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Αργοστολίου 

(Λεωφόρος Βεργωτή 63) όπως νόµιµα εκπροσωπείται και της υπ’ αριθµ. : Μ2/2015 Πράξης Επιβολής Προστίµου των αρµοδίων 

υπαλλήλων του, στο τοπικό Υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 

2. Η αµοιβή του     παραπάνω δικαστικού      επιµελητή     ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 

υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                              Ο  Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                      Θεόδωρος Φλωράτος 



                                                                                                                           Α∆Α: 7ΞΡΩΩΕ5-Κ0Ε 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  8 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  27 η  Μαρτίου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    179 / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  27 η   Μαρτίου  του έτους 2015, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  11019/ 23 -03 -2015  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  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στην 173) 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                    
Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον 
λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο 
οποίος εισηγούµενος    το  5 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  
προϋπολογισµού   2015.» 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  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

534 12/03/2015 332,10 

∆ηµοσίευση προκηρύξεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
αριθµ.9192/11-3-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ] 30.6462 12.257,82 

535 12/03/2015 344,40 

∆ηµοσίευση προκηρύξεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
αριθµ.9191/11-03-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ο∆ΟΣ Π. 
ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 30.6462 11.913,42 

536 13/03/2015 3.000,00 

Επίδοµα Κοινωνικών Βοηθειών -έκτακτες 
οικονοµικές ενισχύσεις [∆.Κ.Μ - Μ.Ε. -ΚΛ.Β. -ΚΛ.Ν. - 
Ρ.Π. - Κ.Ν.] 15.6741.15 51.328,63 

537 13/03/2015 166,05 

∆ηµοσίευση προκηρύξεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ] 30.6462 11.747,37 

538 16/03/2015 608,85 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων[αριθµ. 8993/10-3-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας] 70.6233.01 6.171,62 

539 16/03/2015 664,20 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων[αριθµ. 8993/103-2015 έγγραφο 
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας] 70.6233.01 6.171,62 

540 16/03/2015 1.033,20 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων[αριθµ. 8993/103-2015 έγγραφο 
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας] 70.6233.01 6.171,62 

541 16/03/2015 178,97 
∆ηµοσίευση προκυρήξεων[ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ] 30.6462 11.381,44 

542 16/03/2015 186,96 
∆ηµοσίευση προκηρύξεων[ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο∆ΟΣ Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ] 30.6462 11.381,44 

543 17/03/2015 286,00 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών 
µέσων(KHI 4927) 30/03/2015 ΕΩΣ 30/03/2016) 20.6253 15.296,15 

544 17/03/2015 192,00 

Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
εγκαταστάσεων(ΜΕ 40989)  από 30/03/2015 έως 
30/03/2016 20.6252 4.808,00 

548 18/03/2015 4.920,00 

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων[υπόθεση  
Γαλιατσατου σύµφωνα µε την αριθµ. 253/2014 
αποφ.Οικ/κής  και την αριθµ.253/2014 αποφ.∆.Σ.) 00.6111 5.680,96 

550 18/03/2015 188,19 

∆ηµοσίευση προκηρύξεων[ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ] 10.6462 3.188,45 

554 19/03/2015 350,55 
∆ηµοσίευση προκηρύξεων[ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ] 10.6462 2.837,90 

555 19/03/2015 822.803,46 

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))[ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2015] 15.6741.01 0,00 

556 19/03/2015 75.376,37 

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική 
αναιµία ,αιµορροφυλία  AIDS( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)[ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015] 15.6741.02 0,00 

557 19/03/2015 19.368,86 

Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)[ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2015] 15.6741.03 0,00 



558 19/03/2015 301.708,88 

Επίδοµα βαρειάς νοητικής καθυστέρησης ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)[ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2015] 15.6741.04 0,00 

559 19/03/2015 61.321,29 

Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - 
τετραπληγικούς-ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)[ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2015] 15.6741.05 0,00 

560 19/03/2015 2.944,29 

Επίδοµα  στεγαστικής  συνδροµής ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)[ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2015] 15.6741.06 0,00 

561 19/03/2015 14.737,45 

Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , 
τετραπληγικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)[ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015] 15.6741.07 0,00 

562 19/03/2015 58.689,90 

Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών δηµοσίου ( 
ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)[ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2015] 15.6741.08 0,00 

563 19/03/2015 204.308,18 
Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)[ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015] 15.6741.09 0,00 

564 19/03/2015 40.953,62 
Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)[ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015] 15.6741.10 0,00 

565 19/03/2015 4.594,01 
Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)[ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2015] 15.6741.11 0,00 

566 19/03/2015 23.915,71 

Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)[ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2015] 15.6741.12 0,00 

567 19/03/2015 51.328,63 

Επίδοµα Κοινωνικών Βοηθειών -έκτακτες 
οικονοµικές ενισχύσεις -Επίδοµα απροστάτευτων 
παιδιών   (  ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)[ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015] 15.6741.15 0,00 

568 20/03/2015 5.000,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ 
Ο∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΚΗ [αριθ. 
10601/19-3-2015 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 70.6279.30 0,00 

569 20/03/2015 20.000,00 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 2014 ∆Ε 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ [αριθ.10604/19-3-2015 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 30.7336.81 0,00 

570 20/03/2015 20.000,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 2014 ΣΤΗ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ  
[αριθ.10603/19-3-2015 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 30.7333.29 0,00 

571 20/03/2015 20.000,00 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 2014 ∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ[αριθ. 10602/19-3-2015 ΜΕΛΕΤΗ 
∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 30.7336.82 0,00 

572 20/03/2015 765,91 

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων((ΚΗΙ 4921, 
ΚΗΙ4923)από 19/03/2015 έως 19/03/2016  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ   10.6253 8.935,09 

573 20/03/2015 147,23 

∆ηµοσίευση προκηρύξεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο∆ΟΣ 
Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ] 30.6462 11.234,21 



574 23/03/2015 10.383,90 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης  
πληµµυρικών και λοιπών  καταστροφών ( Πολιτική 
προστασία ) MΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 70.6279.09 0,00 

575 23/03/2015 50.000,00 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές αποζηµιώσεις 00.6823 0,00 

576 23/03/2015 5.514,45 

Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων[ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
& ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.,βάσει των αριθµ. 
23/2015 & 36/2015 εκτελεστών απογράφων του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου] 80.8117.35 63.519,65 

577 23/03/2015 16.368,00 

Απόδοση βάσει δικαστικών 
αποφάσεων[ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΤΤΑΤΗ 
ΡΕΒΕΚΑ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ,βάσει 
της αριθµ. 16/2015  απόφασης του Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας] 80.8117.35 47.151,65 

579 24/03/2015 85,01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661 6.343,86 

580 24/03/2015 858,00 

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (ΚΗΥ 5869, ΚΗΙ 
8903,Κ ΗΥ 4919)NP INSURANCE) 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ (από 24-0-3-2015 έως 24-03-
2016) 10.6253 8.077,09 

581 26/3/2015 2.041,80 Προµήθεια καθρεπτών οδών κ.λ.π. 30.7135.01 12.958,20 

582 26/3/2015 910,20 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 35.6254 4.089,80 

583 26/3/2015 4.027,86 
Ασφάλιστρα Ακινήτων (Α΄ Β΄ ∆όση) ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου 10.6251 15.829,60 

586 26/3/2015 196,80 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 20.6682.01 1.143,23 

587 26/3/2015 99,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 10.6654.01 14.901,00 

588 26/3/2015 255,00 
Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων 
και βελτιωτικών εδάφους 35.6693 4.745,00 

590 26/3/2015 1.550,52 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών ∆.Κ. 
Οµαλών 70.6279.27 0,00 

591 26/3/2015 2.773,13 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 70.6279.03 0,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: από την 534 έως και 537 -541- 542- 548- 550- 554-
555- από 556 έως και 567 -573 και 577/2015. 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος ψηφίζει τις προτάσεις από 556 έως και 567/2015. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω : «Και στην σηµερινή έγκριση δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων ακολουθείται ή ίδια πολιτική γραµµή από πλευράς ∆ηµοτικής Αρχής, δηλαδή του «σπασίµατος» 
δαπανών και υπηρεσιών -που θα µπορούσαν να καλυφθούν αφού προγραµµατιστούν, µε διαγωνισµό- για να 
δοθούν µε απευθείας αναθέσεις.  Αποτέλεσµα είναι να µην υπάρχει δηµοσιότητα, πολλαπλές προσφορές, µείωση 
του κόστους, επάρκεια και ποιότητα. Συγκεκριµένα σήµερα υπάρχουν 21 εγκρίσεις δαπανών που 
«προετοιµάζονται» για απευθείας αναθέσεις συνολικής αξίας 91.731,38 Ευρώ, που µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν 
5 εγκρίσεις δαπανών για ασφάλιση οχηµάτων και κτηρίων συνολικής αξίας 6.129,77 Ευρώ . Ως Λαϊκή 
Συσπείρωση ψηφίζουµε µόνο τις   προτάσεις:   534 - 537-541 και  από 550 έως και 567.  
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης –Αλέξανδρος 
Μοσχονάς και  Κωνσταντάκης Άγγελος .                                                                                                                                                                                                                                                                    
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  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 



  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  
 
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

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

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                             Ο Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                 Θεόδωρος Φλωράτος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                    Α∆Α: ΒΖΧΑΩΕ5-ΓΑΗ    
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  8 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  27 η  Μαρτίου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  184   / 2015 

 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για  

την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων Χώρων οικ. έτους 2015. (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) .   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  27 η   Μαρτίου  του έτους 2015, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  11019/ 23 -03 -2015  έγγραφη πρόσκληση του Α/ 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  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στην 173) 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                    

Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο 

στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος    το  7 ο θέµα    

ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 

επιβολή τέλους Κοινοχρήστων Χώρων οικ. έτους 2015. (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) .» έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής τα παρακάτω : 

Με την αριθ. 79/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισµός Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 1080/80 µε τον οποίο προσδιορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι 

προς διάθεση και δεν απαιτείται πλέον προσδιορισµός σε ετήσια βάση. 

Με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις των αρµοδίων Οργάνων για τον καθορισµό τελών 

κοινοχρήστων χώρων οικ. έτους 2015 και τον τρόπο είσπραξης των σχετικών ποσών.  

Αρµόδιο Όργανο για το σκοπό τούτο είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η Οικονοµική Επιτροπή 



Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή ….  ζ) εισηγείται προς το δηµοτικό 
συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών 

Για το έτος 2014 είχε εφαρµοσθεί µείωση τιµών εξαιτίας των καταστροφικών σεισµών σε ποσοστό 50% για την 
περιοχή της ∆.Ε. Παλικής και 30% για τις υπόλοιπες δηµοτικές ενότητες. 

Για το έτος 2015 προτείνεται η διαµόρφωση τιµών να επανέλθει όσον αφορά τραπεζοκαθίσµατα και 
εµπορεύµατα στο ύψος που είχε διαµορφωθεί πριν την προαναφερόµενη µείωση και συγκεκριµένα σύµφωνα µε 
την 60/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ίσχυσε και το έτος 2013 εκτός από τη ∆ηµοτική Ενότητα 
Παλικής που προτείνεται µείωση 30% σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές του 2013 λόγω του ότι είναι η κατεξοχήν 
πληγείσα περιοχή εξαιτίας των καταστροφικών σεισµών 26ης/1 και 3ης/2/2014, τα έργα αποκαταστάσεων της 
περιοχής δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι επιπτώσεις του σεισµού είναι ακόµη εµφανείς στην ευρύτερη περιοχή της 
Παλικής.  

Με βάση τα ανωτέρω αλλά και τις διατάξεις του Ν. 1080/80 άρθρο 3 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα 
εισηγούµαστε τον καθορισµό τελών κοινοχρήστων χώρων ως εξής: 

Α. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Α΄ΖΩΝΗ    
Κεντρική πλατεία (Π. Βαλλιάνου): 41 ευρώ / τ.µ 
Β΄ΖΩΝΗ   
Πεζοδρόµια περιµετρικά της πλατείας Π. Βαλλιάνου, οδός Παναγή Βαλλιάνου, οδός Ριζοσπαστών οδός 
Λιθοστρώτου, οδός 21ης Μαΐου, Λεωφόρος Βεργωτή από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Α. Χοϊδά ( Μητρόπολη), 
Ανδρέα Παπανδρέου από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Χαροκόπου και Ηλία Ζερβού, παραλιακή οδό από γέφυρα 
De Bosset µέχρι Μαϊστράτο, Πλατεία Καµπάνας, 30,50 ευρώ / τ.µ 
Γ΄ΖΩΝΗ   
Σιτεµπόρων, Ρ. Βεργωτή,  κάθετοι δρόµοι Λιθοστρώτου και της οδού Σιτεµπόρων, Πλατεία Σισσιώτισσας.   
26 ευρώ / τ.µ 
∆΄ΖΩΝΗ   
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 17,50 ευρώ / τ.µ 
 
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
Α΄ ΖΩΝΗ 
Κεντρική Πλατεία και πεζοδρόµια περιµετρικά αυτής, Λεωφόρος Λασκαράτου (παραλιακή) 14,00 ευρώ / τ.µ 
Β΄ΖΩΝΗ 
Οδοί Ευαγγέλου Μπασιά, Στ. Τυπάλδου, Κρασοπατέρα, Πεζόδροµοι «Παπά Μπασιά», εµπορικό κέντρο και  
Γρηγορίου Λαµπράκη  
11,20 ευρώ / τ.µ 
Γ΄ ΖΩΝΗ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
8,40 ευρώ / τ.µ 
 
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Παραλιακή ζώνη Τοπικών Κοινοτήτων Λειβαθούς 15 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 12 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 9 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Κεντρική Πλατεία Καραβοµύλου θέση «Νησίδα» 1,50 ευρώ/τ.µ 
 
 5) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ  



ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας 25 ευρώ / τ.µ 
 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Κατελειού και κεντρική πλατεία Πόρου 
20 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λιµάνι Πόρου και παραλιακή από ποτάµι µέχρι θέση « Ράγια» και λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 
10 ευρώ / τ.µ 
 
6) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Πεζοδρόµια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφηµίας 13 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κεντρική πλατεία ∆ιβαράτων, κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων , λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 10 
ευρώ / τ.µ 
 
7) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 20 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 15 ευρώ / τ.µ 
 ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
8) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
 ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι ενότητας   8 ευρώ / τ.µ 

Β. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες 10 ευρώ / τ.µ 

  
  
Γ. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 
  
1.∆ηµοτική ενότητα Αργοστολίου 
Α. Πλατεία Π. Βαλλιάνου, Σιτεµπόρων, Παραλιακή, Λιθόστρωτο 

Ψυγείο µιας πόρτας 170 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες 300 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 100 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 170 ευρώ 

  
2. ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής 
Α. Για την ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 

Ψυγείο µιας πόρτας 70 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες  120 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 40 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 

  
3. Λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες 

Ψυγείο µιας πόρτας 40ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 
 

∆. ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες: 120 ευρώ /θέση 



 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 
 
Η καταβολή των οφειλόµενων τελών να γίνεται τοις µετρητοίς στο δηµοτικό ταµείο, πριν την παράδοση της άδειας 
χρήσης, αναγραφοµένου επ' αυτής του αριθµού του γραµµατίου είσπραξης. 
    
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Αλέξανδρος Μοσχονάς Α/ ∆ήµαρχος Παλικής ενηµερώνει την Επιτροπή ότι  µετά από σχετική συνάντηση µε 
τους επαγγελµατίες της περιοχής και επειδή οι πληγές από τους σεισµούς δεν έχουν ακόµη επουλωθεί , προτείνει 
να παραµείνει η µείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων στο 50% στην Παλική και για το 2015 . 
Ο κ. ∆ιονύσιος Λυκούδης Α/ ∆ήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει τα παρακάτω:  
«Συνάδελφοι , όπως γνωρίζετε πέρυσι η ∆ηµοτική Αρχή πήρε µια απόφαση για το Ληξούρι να µειώσει κατά 50% 
τα τέλη στους κοινόχρηστους  χώρους, ήταν µια δίκαιη απόφαση µε την έννοια ότι όλοι γνωρίζουµε το µεγάλο 
πρόβληµα στην περιοχή µε την έλευση των τουριστών συνολικά στην Παλική και γι αυτό έχει ληφθεί αυτή η 
απόφαση. 
Σήµερα η εισήγηση περιορίζει την µείωση των τελών από 50% σε 30% . 
Η Πρόταση του Α/ ∆ηµάρχου Παλικής είναι µία πρόταση που έρχεται µετά από διαβούλευση µε τους 
επαγγελµατίες και µετά από σχετικά αιτήµατα που του έχουν υποβάλλει . 
Η ∆ηµοτική Αρχή ενστερνίζεται την πρόταση και την διαβούλευση που ‘έκανε Ο Α/∆ήµαρχος Παλικής να 
παραµείνουν και φέτος στην µείωση του  50% µε δεδοµένο ότι τα έργα αποκατάστασης στην περιοχή δεν έχουν 
ολοκληρωθεί και δεν έχει επανέλθει η Παλική στην προ σεισµών κατάσταση µε αποτέλεσµα και φέτος να 
προµηνύεται ένα µικρότερο µεν αλλά πλήγµα δε για την περιοχή  . 
Κατά συνέπεια η παράταξή µας συντάσσεται µε την πρόταση του Α/ ∆ηµάρχου που όπως είπα είναι αποτέλεσµα 
διαβούλευσης και ζητάει η µείωση 50% των τελών κοιν/στων χώρων να ισχύσει και  εφέτος και θα προτείνουµε 
να ισχύσει και εφέτος παρά την µείωση του 30% που προτείνει η εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας.» 
Στην συνέχεια ο κ. Λυκούδης προτείνει το τέλος  για τα ψυγεία να ισχύσει µόνο  για τα περίπτερα και η χρήση 
τους για τα καταστήµατα τις πλατείες και τα πεζοδρόµια να παραπεµφθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
προκειµένου να αποφασίσει µε  τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας των Κοιν/στων χώρων.  
" O κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισηµαίνει ότι τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τους σεισµούς δεν έχουν 
αντιµετωπιστεί και ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διεκδικεί χρηµατοδοτήσεις για έργα και δράσεις για αποκαταστάσεις. 
Με την απόφαση αυτή πρέπει να αναδειχθεί το γεγονός ότι και οι επαγγελµατικές δραστηριότητες δεν έχουν  
ακόµα επανέλθει στο επίπεδο εκείνο στο οποίο βρίσκονταν πριν από τους σεισµούς. 
∆εν συµφωνεί µε την πρόταση της σηµερινής εισήγησης για τον καθορισµό τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 
2015, ότι δηλαδή  η τιµή για την Παλική να είναι µειωµένη κατά 30% σε σχέση µε το 2013 και για την υπόλοιπη 
Κεφαλλονιά να είναι η ίδια µε εκείνη του 2013. 
Προτείνει η τιµή για την Παλική να είναι µειωµένη κατά 50% και για την υπόλοιπη Κεφαλλονιά να είναι µειωµένη 
κατά 30%σε σχέση µε εκείνη του 2013 δηλαδή οι τιµές για τους κοινοχρήστους χώρους να είναι ίδιες µε εκείνες 
που ίσχυαν το 2014." 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος  προτείνει επίσης η τιµή για την Παλική να είναι µειωµένη κατά 50% και για την 
υπόλοιπη Κεφαλλονιά να είναι µειωµένη κατά 30% σε σχέση µε εκείνη του 2013 δηλαδή οι τιµές για τους 
κοινοχρήστους χώρους να είναι ίδιες µε εκείνες που ίσχυαν το 2014." 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα  παρακάτω: « Η ∆ηµοτική Αρχή της « Ισχυρής Κεφαλονιάς» δίνει για άλλη µια φορά 
ισχυρό κτύπηµα στις τσέπες των αυτοαπασχολουµένων και µικρών επαγγελµατιών µε την ψήφιση δυσβάστακτων τελών για 
τους κοινόχρηστους χώρους για το 2015. 
Η εισήγηση που είχε διαµορφωθεί  από τις 05. 03. 2015 και στάλθηκε στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής προέβλεπε 
κατάργηση της µείωσης κατά 50% στην ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής και της µείωσης κατά 30% στην υπόλοιπη Κεφαλονιά. 
Όµως κάτω από την λαϊκή κατακραυγή που εισέπραξε στην πρόσφατη συγκέντρωση στο Ληξούρι  αναγκάστηκε να πάρει 
πίσω την πρόταση της για την Παλική αφήνοντας τα ψίχουλα-σε σχέση µε τις ανάγκες- που είχε δώσει  και το 2014. Από την 
άλλη αυξάνει σε όλη την υπόλοιπη Κεφαλονιά κατά 42,85% τα τέλη. Πχ στην Άσσο θα πληρώσουν οι µικροεπαγγελµατίες 15 
ευρώ /τµ  από 10,5 ευρώ/τµ. 

Ρίχνει «κροκοδείλια δάκρυα» και υποκρίνεται για να καλύψει το αντιλαϊκό χαρακτήρα της που φορτώνει φόρους 
και τέλη στα λαϊκά στρώµατα και από την άλλη κλείνει τα µάτια  και «ξαλαφρώνει» το µεγάλο κεφάλαιο. Αυτή η 
ενέργεια δεν είναι µεµονωµένη αλλά είναι στην ίδια ρότα της ΕΕ , κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ για αξιοπρέπεια 
και λιτό βίο για τον λαό και από την άλλη αµύθητο πλούτο για τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους. Είναι 
συνέχεια της επιβολή τέλους άντλησης λυµάτων από 01.01.2015 στην Παλλική 30 ευρώ στα νοικοκυριά και 40 
ευρώ στους επαγγελµατίες και της επιβολής τροφείων για τον Παιδικό Σταθµό στα νέα ζευγάρια της Παλλικής 60 
ευρώ/ µήνα από 01.10.2014. 



Ως Λαϊκή Συσπείρωση προτείνουµε: 
  1.Την πλήρη απαλλαγή από τα παραπάνω τέλη των αυτοαπασχολουµένων και µικρών επιχειρήσεων των ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων Παλλικής και Ερίσσου και την µείωση κατά 50% στην υπόλοιπη Κεφαλονιά .. 
2. Αύξηση της φορολογίας στις µεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες και εκκλησιαστική περιουσία. 
Καλούµε του εργαζόµενους και τα άλλα λαϊκά στρώµατα να κάνουν δική τους υπόθεση την πάλη για µέτρα ανακούφισης, να 
οργανώσουν τον αγώνα τους µε πλατιά λαϊκή συµµαχία που θα ανοίξει τον δρόµο για συνολικότερες αλλαγές σε επίπεδο 
οικονοµίας και κοινωνίας. Με αυτό το πλαίσιο ψηφίζουµε την παραπάνω πρόταση µας». 
Στην συνέχεια ο κ. Γκισγκίνης  απέστειλε και εγγράφως την   τοποθέτησή του µε επιπλέον προτάσεις η οποία επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση. 
Μετά την διαλογική συζήτηση  η πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής για τον καθορισµό των  τελών  Κοινοχρήστων Χώρων οικ. 
έτους 2015   διαµορφώνεται  όπως παρακάτω :Προτείνεται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  τα τέλη των Κοινοχρήστων 
Χώρων για το 2015 να οριστούν  ως εξής:  
1) Να παραµείνουν µειωµένα  τα τέλη κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015 κατά ποσοστό 50% στη ∆ηµοτική 

Ενότητα Παλικής ,σύµφωνα µε την 84/2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και την 105/2015 απόφαση ∆.Σ  
2) Για τις άλλες ∆ηµοτικές Ενότητες να καθοριστούν σύµφωνα µε την εισήγηση της Υπηρεσίας, δηλαδή σύµφωνα 

µε την 60/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ίσχυσε και το έτος 2013. 
3) προτείνεται  η  τροποποίηση της εισήγησης ως προς το τέλος  για τα ψυγεία  δηλαδή το τέλος χρήσης ψυγείων να 

ισχύσει µόνο  για τα περίπτερα και η χρήση ψυγείων  για τα καταστήµατα τις πλατείες και τα πεζοδρόµια να 
παραπεµφθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειµένου να αποφασίσει την απαγόρευση της , µε σχετική   
τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας των Κοιν/στων χώρων. 

 
Την εισήγηση όπως διαµορφώθηκε από τον Α/∆ήµαρχο κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη ψηφίζουν:  –Αλυσανδράτος 
Σταύρος Γεράσιµος- ∆ιονύσιος   Λυκούδης – Αλέξανδρος Μοσχονάς και  Κωνσταντάκης Άγγελος .                                                                                                                                 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  60/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
3) την 84/2014 απόφαση Οικ. Επιτροπής  
4) την 105/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
   την παραπάνω εισήγηση  της   Αρµόδιας Υπηρεσίας  :   
 
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων χώρων  οικ. 
έτους 2015 ,ως εξής: 

Α. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Α΄ΖΩΝΗ    
Κεντρική πλατεία (Π. Βαλλιάνου): 41 ευρώ / τ.µ 
Β΄ΖΩΝΗ   
Πεζοδρόµια περιµετρικά της πλατείας Π. Βαλλιάνου, οδός Παναγή Βαλλιάνου, οδός Ριζοσπαστών οδός 
Λιθοστρώτου, οδός 21ης Μαΐου, Λεωφόρος Βεργωτή από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Α. Χοϊδά ( Μητρόπολη), 
Ανδρέα Παπανδρέου από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Χαροκόπου και Ηλία Ζερβού, παραλιακή οδό από γέφυρα 
De Bosset µέχρι Μαϊστράτο, Πλατεία Καµπάνας, 30,50 ευρώ / τ.µ 
Γ΄ΖΩΝΗ   
Σιτεµπόρων, Ρ. Βεργωτή,  κάθετοι δρόµοι Λιθοστρώτου και της οδού Σιτεµπόρων, Πλατεία Σισσιώτισσας.   
26 ευρώ / τ.µ 
∆΄ΖΩΝΗ   
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 17,50 ευρώ / τ.µ 
 
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
Α΄ ΖΩΝΗ 
Κεντρική Πλατεία και πεζοδρόµια περιµετρικά αυτής, Λεωφόρος Λασκαράτου (παραλιακή)  
10,00 ευρώ / τ.µ 
Β΄ΖΩΝΗ 
Οδοί Ευαγγέλου Μπασιά, Στ. Τυπάλδου, Κρασοπατέρα, Πεζόδροµοι «Παπά Μπασιά», εµπορικό κέντρο και  
Γρηγορίου Λαµπράκη    
8,00  ευρώ / τ.µ 



Γ΄ ΖΩΝΗ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
6,00  ευρώ / τ.µ 
 
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Παραλιακή ζώνη Τοπικών Κοινοτήτων Λειβαθούς 15 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 12 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 9 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Κεντρική Πλατεία Καραβοµύλου θέση «Νησίδα» 1,50 ευρώ/τ.µ 
 
 5) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ  
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας 25 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Κατελειού και κεντρική πλατεία Πόρου 
20 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λιµάνι Πόρου και παραλιακή από ποτάµι µέχρι θέση « Ράγια» και λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 
10 ευρώ / τ.µ 
 
6) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Πεζοδρόµια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφηµίας 13 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κεντρική πλατεία ∆ιβαράτων, κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων , λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 10 
ευρώ / τ.µ 
 
7) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 20 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 15 ευρώ / τ.µ 
 ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
8) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
 ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι ενότητας   8 ευρώ / τ.µ 

Β. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες 10 ευρώ / τ.µ 

  
 Γ. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ (Μόνο  για τα Περίπτερα) 
Το τέλος χρήσης ισχύει µόνο  για τα περίπτερα και η χρήση ψυγείων  για τα καταστήµατα τις πλατείες και τα 
πεζοδρόµια να παραπεµφθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειµένου να αποφασίσει την απαγόρευση της , 
µε σχετική   τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας των Κοιν/στων χώρων. 
1.∆ηµοτική ενότητα Αργοστολίου 
Α. Πλατεία Π. Βαλλιάνου, Σιτεµπόρων, Παραλιακή, Λιθόστρωτο 

Ψυγείο µιας πόρτας 170 ευρώ 



            Ψυγείο µε δύο πόρτες 300 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 100 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 170 ευρώ 

  
2. ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής 
Α. Για την ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 

Ψυγείο µιας πόρτας 67,30 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες  117,78 ευρώ  
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 40ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 

  
3. Λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες 

Ψυγείο µιας πόρτας    40ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 

∆. ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες: 120 ευρώ/  θέση 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 
Η καταβολή των οφειλόµενων τελών να γίνεται τοις µετρητοίς στο δηµοτικό ταµείο, πριν την παράδοση της άδειας 
χρήσης, αναγραφοµένου επ' αυτής του αριθµού του γραµµατίου είσπραξης. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                         Ο Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                 Θεόδωρος Φλωράτος  

 


