
                                                                                   Α∆Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
3  η  Απριλίου 2014  .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    89  / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού   επιµελητή για την επίδοση της 25/2014 απόφασης του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 3  η   Απριλίου  του έτους 2014 , ηµέρα    Πέµπτη         και ώρα 12 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  13616/31 -04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                              
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                           Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             
5.  Γαλάτης Άγγελος                                                                               
6. Σαµούρης Σπυρίδων  (αποχώρησε µετά την 90/2014)                                                                        
 
 

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

 το 1 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού   επιµελητή για την επίδοση της 25/2014  

απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την 

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

 Στις 5 Νοεµβρίου 2013 συζητήθηκε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας η από 9-10-2012 

αγωγή του ιδρύµατος µε την επωνυµία «∆ιαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήµατος Παναγή 

Βαλλιάνου» κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς µε την οποία ζητούσε α) να 

αναγνωρισθεί η κυριότητα του επί ακινήτων που βρίσκονται στη θέση Άγιος Βασίλειος οικισµού 

Κεραµειών και τα οποία χρησιµοποιούνται για τη στέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου, β) να υποχρεωθεί 

ο ∆ήµος και η ∆ΕΥΑ να του αποδώσει τα ανωτέρω ακίνητα και γ) να υποχρεωθεί ο ∆ήµος να του 

καταβάλει το συνολικό ποσό των 92.295 ευρώ νοµιµότοκα ως αποζηµίωση χρήσης. 

 Η ως άνω αγωγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

µε την υπ΄ αριθ. 25/2014 απόφαση, καθώς ο ενάγων δεν κοινοποίησε αυτή, ως όφειλε, στον Υπουργό 

Οικονοµικών.  

 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή προκειµένου να επιδώσει 

την ως άνω απόφαση στο ενάγων για να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες. 

 



 

 

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

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

 

                                               ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Ορίζει τον δικαστικό  επιµελητή   του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Μαριάννα Πετράτου 

προκειµένου να επιδώσει την 25/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 

στο ενάγοντα  για να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες. 

2. Η αµοιβή του        παραπάνω δικαστικού       επιµελητή     ορίζεται µε την ΚΥΑ 

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

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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



                                                                                                      Α∆Α: ΒΙΗΦΩΕ5-8ΚΨ                                                            
                                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  16 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   3 η  Απριλίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    90   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 3 η   Απριλίου  του έτους 2014, ηµέρα   Πέµπτη       και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   
, συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   13616/31 -03 -2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                              
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                           Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             
5.  Γαλάτης Άγγελος                                                                               
6. Σαµούρης Σπυρίδων  (αποχώρησε µετά την 90/2014)                                                                        
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο 

του Λογιστηρίου της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος  εισηγούµενος   

το  1ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014»     

ανέφερε τα παρακάτω :  

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

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

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία Κ.Α.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

568 31/03/2014 145,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6641 256.480,20 

569 31/03/2014 147,91 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6641 256.480,20 

570 31/03/2014 144,93 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6641 256.480,20 

571 31/03/2014 147,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6262 14.704,80 

572 31/03/2014 147,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6262 14.704,80 

573 31/03/2014 80,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6641 256.480,20 

574 31/03/2014 107,24 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6641 256.480,20 

575 31/03/2014 79,72 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6641 256.480,20 

576 31/03/2014 149,59 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 20. 6641 255.887,45 

577 31/03/2014 146,16 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 20. 6641 255.887,45 

578 31/03/2014 147,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 20. 6262 14.409,60 

579 31/03/2014 147,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 20. 6262 14.409,60 

580 31/03/2014 149,09 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 20. 6641 255.887,45 

581 31/03/2014 147,91 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 20. 6641 255.887,45 

582 31/03/2014 112,29 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 20. 6682.03 9.847,27 

583 31/03/2014 2.000,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 6.000,00 

585 31/03/2014 149,00 

προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014[ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 70. 6662.02 395,49 

586 31/03/2014 149,50 

προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014 [ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 70. 6662.02 395,49 

587 31/03/2014 150,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΟΡΥ ΤΚ 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 10. 6641 4.293,50 

588 31/03/2014 150,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 10. 6641 4.293,50 

589 31/03/2014 150,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 10. 6641 4.293,50 

590 31/03/2014 101,50 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 10. 6641 4.293,50 

591 31/03/2014 150,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 10. 6641 4.293,50 

592 01/04/2014 262,98 

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

593 01/04/2014 50,00 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 00. 6223 20,00 

594 01/04/2014 60,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 20. 6672 5.840,00 



595 01/04/2014 100,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 20. 6672 5.840,00 

596 01/04/2014 4,99 Μεταφορές εν γένει ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10. 6414 4.906,88 

597 01/04/2014 149,33 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ( ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 20. 6682.03 9.697,94 

598 01/04/2014 58,04 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης  ( ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10. 6682 8.868,98 

599 01/04/2014 6,80 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης ( ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10. 6682 8.868,98 

600 01/04/2014 10.000,00 

Παραστατικά απόδοσης παγίας παρέδρων 
προηγούµενου έτους[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΥΠ/ΟΥ:ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ:73/2014] 80. 8113.12 0,00 

601 01/04/2014 13.796,70 
Επισκευή σχολείου  Μεσοβουνίων - ∆.Ε. Ερίσου ( 
ΣΑΤΑ  )  15. 7336.23 0,00 

602 01/04/2014 17.157,41 

Παραχώρηση και εγκατάσταση νέων προγραµµάτων 
(µισθοδοσία - ∆ηµοτολόγιο-Ληξιαρχείο -Πρωτόκολλο 
κ.λ.π.) 10. 6266.04 6.842,59 

603 01/04/2014 23.370,00 

Τεχνική  Υποστήριξη εφαρµογών  λειτουργίας ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (µισθοδοσία - ∆ηµοτολόγιο-Ληξιαρχείο 
-Πρωτόκολλο κ.λ.π.) 10.6266.02 630,00 

604 01/04/2014 1.143,00 
Ετήσια Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών 
µέσων (ΚΗΥ 5857, ΚΗΥ5873, ΚΗΙ4914, ΚΗΙ4416) 20. 6253 12.133,16 

605 01/04/2014 15.000,00 

Προµήθεια 3Α για τις ανάγκες που δηµιούργησαν οι 
σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής). 70. 6662.04 0,00 

606 01/04/2014 15.000,00 

Προµήθεια Σκύρας για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής). 70. 6662.05 0,00 

607 01/04/2014 5.633,40 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014 (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε.ΠΑΛΙΚΗΣ) 

70. 6233.02 40.375,76 

608 01/04/2014 1.383,75 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε.ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 38.992,01 

609 01/04/2014 1.291,50 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής). 70. 6233.02 37.700,51 

610 01/04/2014 3.917,55 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε ΣΑΜΗΣ). 70. 6233.02 33.782,96 

612 01/04/2014 1.015,80 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 35. 6634 3.984,20 

613 01/04/2014 3.314,85 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε.ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 27.153,26 

614 01/04/2014 6.199,20 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε.ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 20.954,06 

615 01/04/2014 688,80 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 20.265,26 



616 01/04/2014 1.217,70 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε.ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 19.047,56 

617 01/04/2014 1.678,95 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 17.368,61 

618 01/04/2014 2.952,00 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 14.416,61 

619 01/04/2014 2.158,65 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε. ΣΑΜΗΣ). 70. 6233.02 12.257,96 

620 01/04/2014 2.324,70 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε ΣΑΜΗΣ) 70.6233.02 9.933,26 

621 01/04/2014 3.382,50 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ). 70.6233.02 6.550,76 

622 01/04/2014 405,90 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ). 70.6233.02 6.144,86 

623 01/04/2014 10.000,00 
Απόδοση στο κληροδότηµα ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 
ΤΡΟΜΠΕΤΑ 00.6739.01 0,00 

624 01/04/2014 19.456,77 

Απόδοση στον ΟΚΑΠ ποσόυ επιχορήγησης για 
πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι από το Υπουργείο 
Εσωτερικών 00.6718.01 0,00 

625 01/04/2014 14.720,03 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικου για το έργο 
"∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Σκάλας" 30.6662.02 279,97 

626 02/04/2014 947,50 
Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  
χώρων  30. 6661 7.916,63 

627 02/04/2014 4.797,00 
Συντήρηση -  ανακαίνηση  σπηλαίων ∆ρογκαράτης - 
Μελισάνης  70.6261.04 19.203,00 

628 02/04/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων Πυλαρέων 206.641 250.887,45 

629 02/04/2014 4.981,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 4.716,94 

630 02/04/2014 4.954,44 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  υλικού   
 
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς   (Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) 20.6682.02 85.118,76 

631 02/04/2014 1.845,00 

Συνδροµές INTERNET - Σύµβαση παροχής 
διαδυκτιακών υπηρεσιών ( ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (1) ΕΤΟΥΣ 
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ) 00.6452.01 3.155,00 

633 02/04/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων  ( ∆. Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ ) 20. 6641 245.887,45 

634 02/04/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆. Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ) 20. 6641 240.887,45 

635 02/04/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων ( ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 20. 6641 235.887,45 

636 02/04/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων ( ∆. Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ) 20. 6641 230.887,45 

637 02/04/2014 17.220,00 
Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού - Στήρηξη 
εφαρµογής διπλογραφικού συστήµατος 10. 6266.00 6.780,00 



638 02/04/2014 385,91 

προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 70. 6662.02 9,58 

639 02/04/2014 178,05 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10. 6672 3.064,28 

640 2/4/2014 3.000,00 
Λοιπά έξοδα τρίτων  (µηχανοργάνωση υπηρεσιών 
∆ήµου κ.λ.π. εργασίες ) 10. 6162 15.180,83 

641 03/04/2014 159.900,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 30. 7135.08 0,00 

642 03/04/2014 250.000,00 
ΚΟΜΠΑΚΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ ( ΣΑΕΠ ,)  25. 7326.21 0,00 

643 03/04/2014 149,19 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης.(ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ). 30. 6682 12.787,44 

644 03/04/2014 110,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ 
ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ). 20. 6644 19.890,00 

645 03/04/2014 149,63 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ 
ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ). 20. 6644 19.740,37 

646 03/04/2014 149,09 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ 
ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ). 20. 6644 19.591,28 

647 03/04/2014 149,63 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ 
ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ). 20. 6644 19.441,65 

648 03/04/2014 149,84 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  υλικού   
 
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ). 20. 6682.02 84.968,92 

649 03/04/2014 149,46 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  υλικού   
 
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ). 20.6682.02 84.819,46 

650 03/04/2014 149,50 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ). 30. 6682 12.637,94 

651 03/04/2014 150,00 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ). 30. 6682 12.487,94 

652 03/04/2014 150,00 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ). 30. 6682 12.337,94 

653 03/04/2014 150,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ). 20. 6644 19.291,65 

654 03/04/2014 150,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ). 20. 6644 19.141,65 

655 03/04/2014 100,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ). 20. 6644 19.041,65 

656 03/04/2014 150,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ). 20. 6644 18.891,65 

657 03/04/2014 84,50 

ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Προµήθεια 
εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 29.058,43 

658 03/04/2014 77,99 

ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ - Προµήθεια 
εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων  10. 6613 29.058,43 

659 03/04/2014 84,50 

ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ - Προµήθεια 
εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 29.058,43 



660 03/04/2014 84,50 

ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ - Προµήθεια 
εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 29.058,43 

661 03/04/2014 150,00 
ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ - Υλικά 
συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 14.341,08 

662 03/04/2014 150,42 
ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ - Υλικά 
συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 14.341,08 

663 03/04/2014 60,01 
ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού 10. 6634 6.939,99 

664 03/04/2014 7,90 
ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ - Ανταλλακτικά 
λοιπών µηχανηµάτων 10. 6672 3.056,38 

 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: από την 592 έως και την 599 – 602-603-604 
από την 607 έως και την 627 -624 από την 633 έως και την 637. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  τις προτάσεις : την 625 και όλες τις ΠΑΓΙΕΣ. 
   και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
   

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

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

των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2014 . 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                 Σάββας  Σαββαόγλου 
                                                              Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 

                                                                                             Α∆Α: ΒΙΗΦΩΕ5-Β2Κ 

                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                             

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                        
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  (τακτικής  )    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  3 η  Απριλίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     91  / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης   Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση  

προς το ∆. Σ. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  3  η  Απριλίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  13616/31-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                              
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                           Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             
5.  Γαλάτης Άγγελος                                                                               
6. Σαµούρης Σπυρίδων  (αποχώρησε µετά 90/2014)                                                                      

 

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

Προϊστάµενο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  , ο  οποίος   κατέθεσε στην Οικονοµική 

Επιτροπή  την εισήγηση για  το 2 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης 

Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση προς το ∆. Σ »  που έχει ως εξής: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014  

  
Α. Προκειµένου να µεταφερθούν παραστατικά απλήρωτα κατά την 31-12-2013 από το 2013 στο 

2014 στα ληξιπρόθεσµα παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω µεταβολή των πιστώσεων των 
Κ.Α. Εξόδων: 

 

Κωδικός Περιγραφή 
Άυξηση ή Μείωση 
πίστωσης 

80.8316 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 72.733,64 

80.8317 Λοιπά έξοδα -3.787,13 



80.8322.02 
Σχέδιο χωρικής & οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης 
ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Πυλαρέων. -12.205,12 

80.8322.13 Αγροτική Οδοποιϊα ∆ήµου Παλικής  -2.089,16 

80.8322.41 ∆ιάνοιξη  δρόµου ∆∆ στη θέση Καλαφάτα ∆∆ ∆ιλινάτων  -6.918,75 

80.8322.42 ∆ιάνοιξη & διαµόρφωση δρόµου ∆∆ ∆ιλινάτων  -6.918,75 

80.8322.55 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ & ∆.∆/ΤΩΝ -10.275,69 

80.8322.56 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΒΟΥΤΙ -9.738,54 

80.8322.59 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ∆.∆. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ -4.496,27 

80.8322.62 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΩΝ -929,28 

80.8323.04 
Οριοθέτηση Αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΛΥΓΙΑ-
ΛΙΜΝΙΟΝΙ και καταγραφή αυθαιρέτων κατασκευών ∆.Α   -7.235,24 

80.8323.05 
Συµπληρωµατικές τοπογραφικές εργασίες 
επανακαθορισµού ζώνης παραλίας Λυγιάς ∆∆ Φάρσων  -8.139,71 

   
 
 

 
 
Β. Στον Ερανικό Τραπεζικό Λογαριασµό, που δηµιουργήθηκε στη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
προκειµένου να συγκεντρωθούν χρήµατα που θα διατεθούν για την ανακούφιση των πληγέντων έχει 
κατατεθεί χρηµατικό ποσό 3.000,00 κατά την 26/02/2014 το οποίο αφορά την συντήρηση σχολικών 
µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να δηµιουργηθεί  ο Κ.Α. 
Εξόδων 00.6739.05 µε τίτλο «Απόδοση ποσού στην Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης 
προερχόµενο από δωρεά» µε ποσό 3.000,00€. 
 
Γ. Για την ανάγκη επικαιροποίησης της µελέτης του Ναυτικού – Αλιευτικού Μουσείου Φάρσων 
Κεφαλλονιάς και προκειµένου να ολοκληρωθεί η εκτίµηση  του µελετητικού γραφείου «ΑΡΣΙΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»  έχοντας την πλήρη καταγραφή των υπολειπόµενων εργασιών (αρχιτεκτονικών και 
µηχανολογικών) που θα αποτελέσουν αντικείµενο  µιας νέας εργολαβίας για την περάτωση του έργου, 
θεωρείται  απαραίτητη η επίσκεψη επιτόπου του έργου. Οι εκπρόσωποι των Μελετητών – Αρχιτεκτόνων 
και Μηχανολόγων σε συνεργασία µε τους επιβλέποντες της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου θα 
διενεργήσουν αυτοψία του έργου προκειµένου να διαπιστωθεί µε ακρίβεια το αντικείµενο της 
επικαιροποίησης, το κόστος αυτής καθώς και ο προϋπολογισµός κατασκευής για την ολοκλήρωση του 
έργου. Σηµειώνεται δε η ύπαρξη σχετικής αλληλογραφίας µε την Τεχνική Υπηρεσία για διαφοροποιήσεις 
σε σχέση µε την αρχική µελέτη του κτιρίου, τις απαιτούµενες υπολειπόµενες οικοδοµικές και 
ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες κλπ. προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο   
      
Παρακαλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6117.01 µε τίτλο 
«Αµοιβές µηχανικών για την διενέργεια αυτοψίας λόγω της ανάγκης επικαιροποίησης της µελέτης του 
Ναυτικού - Αλιευτικού Μουσείου Φάρσων Κεφαλλονιάς» µε ποσό 1.050,00€. 
 
∆. Προκειµένου να αποκατασταθούν ζηµιές και να καλυφθούν οι ανάγκες που προκάλεσαν οι σεισµοί 
της 26ης  Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου 2014 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω 
τροποποίηση του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος: 



• ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων 70.6662.06 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  στη ∆.Ε. Αργοστολίου» µε ποσό 15.000,00€. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων 70.6662.07 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  στη ∆.Ε. Παλικής» µε ποσό 15.000,00€. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων 70.6662.08 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  στη ∆.Ε. Σάµης» µε ποσό 15.000,00€. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων 70.6662.09 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  στη ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» µε ποσό 15.000,00€. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων 70.6662.10 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  στη ∆.Ε. Πυλάρου» µε ποσό 15.000,00€. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων 70.6662.11 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  στη ∆.Ε. Ερίσου» µε ποσό 15.000,00€. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων 70.6662.12 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  στη ∆.Ε. Λειβαθούς» µε ποσό 15.000,00€. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων 70.6662.13 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  στην Τ.Κ. Οµαλών» µε ποσό 15.000,00€. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων 00.6739.06 µε τίτλο «Απόδοση ποσού ως επιχορήγηση στο ∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο για την άµεση µεταστέγαση των τροφίµων στη Μονή Αγίου Ανδρέα λόγω των 
ζηµιών που προκάλεσαν οι σεισµοί του 2014» µε ποσό 15.000,00€. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων 70.6495.01 µε τίτλο «Έξοδα φιλοξενίας και διαµονής σεισµοπλήκτων 
κατοίκων ∆.Ε. Παλικής-µηχανικών-σωµάτων ασφαλείας κλπ λόγω των σεισµών του 2014» µε 
ποσό 35.000,00€. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων 70.7333.07 µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ∆ΡΟΜΩΝ ∆.Ε. 
ΠΥΛΑΡΟΥ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2014» µε ποσό 
12.000,00€. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων 70.7333.08 µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ∆ΡΟΜΩΝ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 
ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2014» µε ποσό 12.000,00€. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων 70.7333.09 µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ∆ΡΟΜΩΝ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2014» µε ποσό 
12.000,00€. 

 
 
Ε. Προκειµένου να µεταφερθούν στο 2014 τα παραστατικά που αφορούν δηµοσιεύσεις προκηρύξεων τα 
οποία δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στα ληξιπρόθεσµα παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση 
του Κ.Α. Εξόδων 80.8113.10 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό 8.000,00€. 
Επίσης λόγω του ότι στον Προϋπολογισµό του 2014 κατά την σύνταξή του δεν συµπεριελήφθησαν 
οφειλές που προκύπτουν από συµβάσεις µε ηλεκτρολόγους για την συντήρηση και επισκευή εξωτερικού 
φωτισµού  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς λόγω ύπαρξης πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 80.8113.10 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» µε ποσό 120.000,00€.    . 
 
ΣΤ. Στη χρήση του 2013 παραστατικά οφειλών συνολικού ποσού 1.187.851,17€ που βάρυναν τους 
κάτωθι Κ.Α. Εξόδων δεν µεταφέρθηκαν στη χρήση του 2014 λόγω παραγραφής ή µη νόµιµα 
αναλειµένης δαπάνης ή ακύρωσης µε Πράξη από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή ύπαρξης ισόποσου 
Πιστωτικού Τιµολογίου που µηδενίζει την οφειλή. 
 

Κ.Α. 
Εξόδων Κατονοµασία 

Ποσό παραστατικών 
που παραγράφονται 

00.6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 
αιρετών (ο παρών κωδικός ορίζεται δεικτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής) 943,05 

00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 172,31 

00.6731.01 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )  74.522,30 

10.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 728,15 

10.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 91,02 



10.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 22,28 

30.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 400,00 

30.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 53,32 

30.6051.09 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΥΠΕΡ ΟΠΑ∆ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 20,40 

30.6422 
Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια  αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων 9,78 

35.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 704,85 

50.6422 
Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια  αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων 29,35 

80.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή 
απασχόληση εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων  και 
Αορίστου χρόνου, Έξοδα κίνησης -ηµερήσια αποζηµίωση 
-δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις  13.684,05 

80.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 80.258,32 

80.8113.18 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  ( Υπόλογοι 
Παγίας Προκαταβολής Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων)  1.620,00 

80.8114.01 
Φόροι - τέλη, πρόστιµα   (τέλη κυκλοφορίας, κινητή  
τηλεφωνία Π.Ο.Ε. , ∆ΕΗ  , κοινόχρηστα κ.λ.π.)  15.589,84 

80.8117.02 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 115,05 

80.8117.05 Φ.Μ.Υ.  ΠΟΕ 13.381,28 

80.8117.06 Φόρος προµηθευτών 1%, 4%, 8% 4.419,03 

80.8117.15 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΤΥ∆ΚΥ 1.242,97 

80.8117.17 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΤΣΜΕ∆Ε 235,37 

80.8117.21 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΙΚΑ 754,58 

80.8117.26 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - Τ.Ε.Α.∆.Υ 86,63 

80.8311 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.525,77 

80.8312 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 10.987,29 

80.8313 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 597.508,80 

80.8314 Φόροι - τέλη 774,28 

80.8316 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 290.304,59 

80.8317 Λοιπά έξοδα 5.720,00 

80.8322.02 
Σχέδιο χωρικής & οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης 
ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Πυλαρέων. 12.205,12 

80.8322.13 Αγροτική Οδοποιϊα ∆ήµου Παλικής  2.089,16 



80.8322.41 ∆ιάνοιξη  δρόµου ∆∆ στη θέση Καλαφάτα ∆∆ ∆ιλινάτων  6.918,75 

80.8322.42 ∆ιάνοιξη & διαµόρφωση δρόµου ∆∆ ∆ιλινάτων  6.918,75 

80.8322.55 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ & ∆.∆/ΤΩΝ 10.275,69 

80.8322.56 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΒΟΥΤΙ 9.738,54 

80.8322.59 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ∆.∆. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 4.496,27 

80.8322.62 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΩΝ 929,28 

80.8323.04 
Οριοθέτηση Αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΛΥΓΙΑ-
ΛΙΜΝΙΟΝΙ και καταγραφή αυθαιρέτων κατασκευών ∆.Α   7.235,24 

80.8323.05 
Συµπληρωµατικές τοπογραφικές εργασίες 
επανακαθορισµού ζώνης παραλίας Λυγιάς ∆∆ Φάρσων  8.139,71 

Γενικό άθροισµα 1.187.851,17 
 
 
Ζ. Σε προηγούµενη τροποποίηση του Προϋπολογισµού έτους 2014 εγκρίθηκε η δηµιουργία του Κ.Α. 
Εξόδων 70.7331.02 µε τίτλο «∆ιενέργεια επισκευών στα σχολεία λόγων των αναγκών που δηµιούργησαν 
οι σεισµοί του 2014 από την επιχορήγηση της "Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε." για κατανοµή» µε ποσό 
240.000,00€ βάση της απόφασης του ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.»  να 
επιχορηγήσει το ∆ήµο µας µε το ποσό των 240.000,00 προκειµένου να διενεργηθούν άµεσα (λόγω του 
κατεπείγοντος) επισκευές στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου και εργασίες εγκατάστασης των νέων προκάτ 
αιθουσών προκειµένου να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Για το λόγο αυτό απαιτείται η δηµιουργία 
εξειδικευµένων Κ.Α. Εξόδων και παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την κάτωθι τροποποίηση του 
Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος του έτους 2014: 
 

Κωδικός 
Εξόδου Περιγραφή 

Ποσό µείωσης ή 
ενίσχυσης   

70.7331.02 

∆ιενέργεια επισκευών στα σχολεία λόγων των αναγκών που δηµιούργησαν 
οι σεισµοί του 2014 από την επιχορήγηση της "Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε." 
για κατανοµή -129.249,63 

70.7331.06 
Ηλεκτρολογικές εργασίες στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παλικής λόγω των 
σεισµών του 2014 (14 αίθουσες προκάτ)  24.432,72 

70.7331.07 
Υδραυλικές εργασίες-εργασίες αποχέτευσης στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Παλικής λόγω των σεισµών του 2014 (14 αίθουσες προκάτ)  4.071,30 

70.7331.08 
Οικοδοµικές εργασίες στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παλικής λόγω των σεισµών 
του 2014 (14 αίθουσες προκάτ)  7.749,00 

70.7331.09 
Ηλεκτρολογικές εργασίες στο ΕΠΑΛ Παλικής λόγω των σεισµών του 2014 
(8 αίθουσες προκάτ)  6.796,98 

70.7331.10 
Υδραυλικές εργασίες-εργασίες αποχέτευσης στο ΕΠΑΛ Παλικής λόγω των 
σεισµών του 2014 (8 αίθουσες προκάτ)  781,05 

70.7331.11 
Οικοδοµικές  εργασίες στο ΕΠΑΛ Παλικής λόγω των σεισµών του 2014 (8 
αίθουσες προκάτ)  8.364,00 



70.7331.12 
Ηλεκτρολογικές εργασίες στο Λύκειο Παλικής λόγω των σεισµών του 2014 
(14 αίθουσες προκάτ)  18.297,48 

70.7331.13 
Υδραυλικές εργασίες-εργασίες αποχέτευσης στο Λύκειο Παλικής λόγω των 
σεισµών του 2014 (14 αίθουσες προκάτ)  6.654,30 

70.7331.14 
Οικοδοµικές εργασίες στο Λύκειο Παλικής λόγω των σεισµών του 2014 (14 
αίθουσες προκάτ)  20.122,80 

70.7331.15 
Εργασίες αποκατάστασης ζηµιών σχολικών κτιρίων λόγω των σεισµών του 
2014  24.600,00 

70.7331.16 Εργασίες κατασκευής στεγάστρου 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αργοστολίου 7.380,00 
 
Η. Κατά το έτος 2013 υπογράφηκαν τρεις συµβάσεις ανάθεσης εργασιών µε τις αριθ. 2295/20-12-2013, 
2296/20-12-2013 και 2326/23-12-2013 αποφάσεις ∆ηµάρχου για την επανακατασκευή τοιχείου 
δηµοτικής οδού 21ης Μαΐου ∆.Ε. Οµαλών, κατασκευή διαδρόµου και πέργολας νεκροταφείων Οµαλών 
και επανακατασκευή τοιχείου δρόµου Επανοχωρίου ∆.Ε. Οµαλών αντίστοιχα. Για τις εργασίες αυτές δεν 
κόπηκαν τιµολόγια µέσα στο 2013 και έτσι η υποχρέωση µεταφέρεται στο 2014 δεδοµένου ότι οι 
συµβάσεις λήγουν µε την παραλαβή των εργασιών από την αρµόδια Επιτροπή. Επειδή κατά την 
σύνταξη του Προϋπολογισµού δεν είχαν περιληφθεί οι ανωτέρω υποχρεώσεις καθώς τον Αύγουστο του 
2013 που αποτελεί βάση του Προϋπολογισµού του 2014 δεν υπήρχαν παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την τροποποίηση του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος του 2014 ως εξής: 

• Ενίσχυση του Κ.Α Εξόδων 30.7333.121 µε τίτλο «Επανακατασκευή  τοιχείου ∆ηµοτικής οδού  
21ης Μαΐου ∆.Ε. Οµαλών ΣΑΤΑ» µε ποσό 4.824,06€. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 45.7336.08 µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΟΜΑΛΩΝ ΣΑΤΑ» µε ποσό 6.765,00€. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.113 µε τίτλο «Επανακατασκευή   τοιχείου δρόµου 
Επανοχωρίου  ∆.Ε. Οµαλών  (ΣΑΤΑ)» µε ποσό 4.920,00€. 
 

Θ. Λόγω αλλαγών που έχουν επέλθει το τελευταίο χρονικό διάστηµα  στο προσωπικό του ∆ήµου  όπως 
η επαναπρόσληψη των ∆ηµοτικών Αστυνοµικών για δύο µήνες µε πλήρεις αποδοχές και η ενδεχόµενη 
παράταση του καθεστώτος διαθεσιµότητας τους πέραν της 22/5/2014 καθώς και η παράταση του 
καθεστώτος διαθεσιµότητας και η έκδοση ασφαλιστικών µέτρων των σχολικών φυλάκων ώστε να µην 
τεθούν σε διαθεσιµότητα, η πρόσληψη 16  ατόµων µε σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου και η σύµβαση 
µε έναν υπάλληλο ορισµένου χρόνου απαιτούνται αλλαγές στους Κ.Α. Εξόδων των αποδοχών και των 
κρατήσεων. Έτσι παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω τροποποίηση του Προϋπολογισµού: 
 
 

ΚΑΕ Κατονοµασία 
Ποσό µείωσης ή 
ενίσχυσης 

10.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
 αµοιβές 4.400,00 

30.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) -69.560,63 

35.6021.00 

"Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα)" 

25.868,41 

45.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 668,76 

15.6021.02 Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων 58.680,00 

15.6021.03 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Α΄/βάθµιας & Β΄/βάθµιας εκπ/σης 805,87 

15.6041.01 
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων 
υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) -55.508,00 



10.6051.01 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
ΙΚΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 281,78 

15.6051.01 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
ΙΚΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 303,01 

10.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 168,41 

20.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 41,36 

20.6022.01 Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 12.683,64 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) -6.683,64 

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού -6.000,00 

30.6051.05 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Κ.Σ.Κ.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 2,33 

30.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - 
ΙΚΑ  -22.223,11 

15.6052 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - 
ΙΚΑ 3.622,89 

50.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 4.085,45 

50.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 1.751,55 

50.6011.00 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 56.015,83 

35.6052  επιδόµατα) 5.518,37 

15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού -18.152,90 

80.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων  και Αορίστου χρόνου, Εξοδα 
κίνησης -ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και 
τρίτων -αποζηµιώσεις  3.230,62 

Σύνολα 0,00 
 
Μετά από τα παραπάνω το Τακτικό Αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στο ποσό του 1.358.166,28€. 
                                     Ο ∆ιευθυντής  : Παυλάτος Γεράσιµος 

 
 

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

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης αφού διαµαρτύρεται  πως η παραπάνω τροποποίηση  καλύπτει τις 

προεκλογικές ανάγκες της ∆ηµοτικής Αρχής ,  αποχωρεί. 

Ο   κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι  η παραπάνω τροποποίηση δεν καλύπτει  τις πραγµατικές 

ανάγκες του λαού της Κεφαλονιάς αλλά αντίθετα καλύπτει πλήρως τις προτεραιότητες της ∆ηµοτικής 

Αρχής και για τον λόγο αυτό την καταψηφίζει. 

Και αφού έλαβε υπόψη : 

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

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

  3)την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

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

5) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

6) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 



  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας : 
 

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

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

έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

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

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         Α∆Α: ΒΙΗΦΩΕ5-6ΑΙ                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  3 η   Απριλίου 2014. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ        92 / 2014 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς.   
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  3  η   Απριλίου   του έτους 2014 , ηµέρα Πέµπτη     και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε 
σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ. 13616/4-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 
νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο   
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                            
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                           Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             
5.  Γαλάτης Άγγελος                                                                               
6. Σαµούρης Σπυρίδων  (αποχώρησε µετά την 90/2014)                                                                        
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και µετά την συζήτηση των θεµάτων 

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

την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς »  έθεσε  

υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του προϊστάµενου  του τµήµατος Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου κ. 

Θεόδωρου Μαντζουράτου   που έχει ως εξής: 

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

 
ΠΟΣΟ 

 Κ.Α. 

2.000,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ] 20.6672 
 
Συνηµµένα: α)Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης 
                             β)Έγγραφο Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 
Εξοπλισµού Συνεργείων 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 



Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

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

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

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

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

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

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

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

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

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

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

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

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

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

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

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

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

προπληρωµής.» 

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

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

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

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

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

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

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

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο την δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει ο ∆ήµος µας λόγω των 

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

την όλη µέρα και κάθε µέρα   µε στόχο  την αποκατάσταση των σηµαντικών φθορών τους,  ζητείται η έγκριση για 

την «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και 

µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς στον υπόλογο µόνιµο τακτικό υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο 

ποσού 2.000,00 από τον Κ. Α 20.6672 και τίτλο «ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων». 



Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι η ετήσια δαπάνη για την προµήθεια των ανταλλακτικών για την επισκευή 

όλων των αυτ/των του ∆ήµου    είναι πολύ µεγάλη και πρέπει  να γίνεται διαγωνισµός ,αντίθετα  γίνεται συνεχώς 

µε απευθείας αναθέσεις του ∆ηµάρχου και για τον λόγο αυτό καταψηφίζει την εισήγηση. 

Και αφού έλαβε υπόψη της: 

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

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

την υπ αρίθ.  583//31-03-2014 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης  

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

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

«ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» 

2.  Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο  ∆ηµητράτο 

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

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

σεισµών. 

3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   31/ 06/2014. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


