
                                                                                                                         Α∆Α: 7∆0ΑΩΕ5-∆ΤΕ           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  30  η   Ιανουαρίου 2015 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     49  / 2015 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών (προµήθειας παραβόλων , 
χαρτοσήµων κ.λ.π ) του ΚΕΠ  Ληξουρίου. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30  η   Ιανουαρίου   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. 2896/27-01-2015 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.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος                                                                        Ανδρέας Ζαπάντης                                                                                         
3.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                   Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                  
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                 Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                           
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                  
 6. Ανουσάκης Νικόλαος  (προσήλθε στην 55/2015 απόφαση)                                                                                                                                                           
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη  το  1 ο θέµα  

εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών (προµήθειας 

παραβόλων , χαρτοσήµων κ.λ.π ) του ΚΕΠ Ληξουρίου .»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. 3467/29-01-

2015 εισήγηση του προϊστάµενου  του τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη    που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής  Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, κ. Ελένης 
Κονταρίνη  για την κάλυψη αναγκών (προµήθειας παραβόλων , χαρτοσήµων κ.λ.π ) του ΚΕΠ 
Ληξουρίου. 
 
    Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης  καθώς και η έκδοση Εντάλµατος 
Προπληρωµής στην υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς  κ. Ελένη Κονταρίνη   για την αγορά Μεγαρόσηµων 
και Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ Ληξουρίου. 
 

 
ΠΟΣΟ 

 Κ.Α. 

600,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ) 00.6495.05 
 
Συνηµµένα: α)Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης 
                             β)Έγγραφο Προϊστάµενου ∆/νσης  του ΚΕΠ 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 



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

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

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

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

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

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

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

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

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

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

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

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

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

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

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

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

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

προπληρωµής.» 

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

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

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

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

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

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

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

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

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

Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ  Ληξουρίου .»  στην υπόλογο µόνιµο τακτικό υπάλληλο 

του ∆ήµου κ. Ελένη Κονταρίνη   ποσού 600,00 € από τον Κ. Α   00.6495.05 . 

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

µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη της: 

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



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

την υπ αρίθ.  285/29-01-2015 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης  

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                           ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 600,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 00.6495.05  µε τίτλο 

«Προµήθεια παραβόλων , χαρτοσήµων κ.λ.π. για λειτουργία ΚΕΠ» 

2.  Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Ελένης Κονταρίνη  

ποσού 600,00 € από τον Κ.Α 00.6495.05  για την αγορά Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για την λειτουργία του 

ΚΕΠ  Ληξουρίου . 

3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   30/ 04/2015. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                          Σοφία Γαρµπή  
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        Α∆Α: Ω238ΩΕ5-∆ΤΘ       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  30  η   Ιανουαρίου 2015 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     50   / 2015 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την αγορά Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για τις 
ανάγκες του ΚΕΠ Αργοστολίου . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30  η   Ιανουαρίου   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. 2896/27-01-2015 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.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος                                                                        Ανδρέας Ζαπάντης                                                                                                                                             
3.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                   Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                  
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                 Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                           
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                  
 6. Ανουσάκης Νικόλαος  (προσήλθε στην 55/2015 απόφαση)                                                                                                                                                           
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη  το  2 ο θέµα  

εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την αγορά Μεγαρόσηµων και 

Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ Αργοστολίου .»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. 3466/29-01-

2015 εισήγηση του προϊστάµενου  του τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη    που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την αγορά Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για τις 
ανάγκες των ΚΕΠ  . 
 
    Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης  καθώς και η έκδοση Εντάλµατος 
Προπληρωµής στην υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς  κ. Μαρίνας Γασπαρινάτου  για την προµήθεια 
παραβόλων , χαρτοσήµων κ.λ.π ) για τις ανάγκες του ΚΕΠ Αργοστολίου. 
 

 
ΠΟΣΟ 

 Κ.Α. 

250,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ  00.6495.05 
 
Συνηµµένα: α)Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης 
                             β)Έγγραφο Προϊστάµενου ∆/νσης  του ΚΕΠ 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   



 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

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

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

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

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

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

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

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

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

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

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

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

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

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

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

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

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

προπληρωµής.» 

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

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

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

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

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

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

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

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

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

Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ Αργοστολίου.»  στην υπόλογο µόνιµο τακτικό υπάλληλο 

του ∆ήµου κ. Μαρίνα Γασπαρινάτου  ποσού 250,00 € από τον Κ. Α   00.6495.05 . 

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

µαγνητοσκοπηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη της: 

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

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



την υπ αρίθ.  284/29-01-2015 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης  

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                           ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 250,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 00.6495.05  µε τίτλο 

«Προµήθεια παραβόλων , χαρτοσήµων κ.λ.π. για λειτουργία ΚΕΠ» 

2.  Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Μαρίνα 

Γασπαρινάτου ποσού 250,00 € από τον Κ.Α 00.6495.05  για την προµήθεια παραβόλων , χαρτοσήµων κ.λ.π. για 

την λειτουργία του ΚΕΠ Αργοστολίου . 

3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   30/ 04/2015. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                          Σοφία Γαρµπή  
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      Α∆Α: Ω2ΚΛΩΕ5-ΞΘΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                        6-02-2015                                                                           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  30  η  Ιανουαρίου  2015   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   51  / 2015  

 

 ΘΕΜΑ :  «Λήψη απόφασης αναφορικά µε την δήλωση ή µη  παράστασης πολιτικής αγωγής του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς  κατά την εκδίκαση 

ενώπιον του A’ Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών κατά τη δικάσιµο της 5η Φεβρουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή 
και από διακοπή δικάσιµο, στη δίκη που ξεκίνησε την 16-1-2015 της υπόθεσης ENERGA και HELLAS POWER µε κατηγορουµένους τους 
Αριστείδη Φλώρο κλπ. για το αδίκηµα της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης και νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, καθώς 
και ορισµός δικηγόρου για την  εκπροσώπηση του ∆ήµου.»   
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30 η   Ιανουαρίου  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   2896  / 27-01 -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  έξι      ( 6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                          
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος                                                                        Ανδρέας Ζαπάντης                                                                                                                                 
3.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                   Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                                                       
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                 Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                           
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                  
 6. Ανουσάκης Νικόλαος  (προσήλθε στην 55/2015 απόφαση)                                                                                                                                                           
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  3o θέµα    

Εκτός  ηµερήσιας  διάταξης: «Λήψη απόφασης αναφορικά µε την δήλωση ή µη  παράστασης πολιτικής αγωγής του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς  

κατά την εκδίκαση ενώπιον του A’ Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών κατά τη δικάσιµο της 5η Φεβρουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε 

µετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιµο, στη δίκη που ξεκίνησε την 16-1-2015 της υπόθεσης ENERGA και HELLAS POWER µε 

κατηγορουµένους τους Αριστείδη Φλώρο κλπ. για το αδίκηµα της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης και νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική 

δραστηριότητα, καθώς και ορισµός δικηγόρου για την  εκπροσώπηση του ∆ήµου.»   

έδωσε τον λόγο στην  Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο  κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 3446/29-01-2015 έγγραφό της το οποίο   έχει ως εξής: 

Κατόπιν επιστολών που απεστάλησαν στον ∆ήµο µας από το ∆ικηγορικό Γραφείο Αποστόλης Βλάχος 

κ.λ.π και από τον δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, ενηµερωθήκαµε ότι την 16.01.2015 ξεκίνησε η 

εκδίκαση στο Α’ Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Αθηνών (σε πρώτο βαθµό) της ποινικής υπόθεσης «Energa 

και Hellas Power» δυνάµει του υπ’ αρ. 365/2014 Βουλεύµατος του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών η οποία διεκόπη 

για την δικάσιµο της 5ης Φεβρουαρίου 2015.  Οι κατηγορούµενοι εκπρόσωποι των εταιριών αυτών δικάζονται για 

σειρά αδικηµάτων και µεταξύ άλλων και υπεξαίρεση εις βάρος του ∆ήµου µας.  Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµό 

365/2014 παραπεµπτικό βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών ο ∆ήµος µας διατηρεί οικονοµικές αξιώσεις 



κατά των εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ENERGA POWER TRADING A.E. και HELLAS POWER A.E. 

χρηµατικών ποσών 27.669,87 ευρώ και 32.532,89 ευρώ αντίστοιχα. Πράγµατι δε, όπως προκύπτει και από το 

αρχείο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και από σχετική αλληλογραφία την οποία έχουµε µε τις ως άνω 

εταιρείες µας διατηρεί ο ∆ήµος µας διατηρεί οικονοµικές αξιώσεις κατά των εταιριών παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας ENERGA POWER TRADING A.E. και HELLAS POWER A.E. 

 Περαιτέρω ως αναφέρεται στις ως άνω επιστολές ο ∆ήµος µας δικαιούται µέχρι και την 05.02.2015 να 

παρασταθεί κατά την ανωτέρω δίκη ως πολιτικών ενάγων επιδιώκοντας κυρίως σύµφωνα µε το άρθρο 373 

ΚΠοιν∆, αλλά και µε τον νέο Νόµο 4312/2014 (που δηµοσιεύθηκε και ισχύει από 12.12.2014) την απόδοση, µε 

την εκδοθησόµενη ποινική απόφαση, µέρους ή και του συνόλου των οφειλοµένων ποσών (60.202,76 ευρώ) στον 

∆ήµο µας, ως ιδιοκτήτη τους, από τα σηµαντικά ποσά που έχουν δεσµευτεί µε ∆ιατάξεις της Αρχής 

Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατική ∆ραστηριότητα και αναφέρονται αναλυτικά στο 

ανωτέρω Βούλευµα. Περαιτέρω αναφέρουν ότι οι κατηγορούµενοι προέβησαν µε ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή 

τους στο ∆ικαστήριο, ότι προτίθενται να επιστρέψουν τα ανωτέρω οφειλόµενα ποσά στους δικαιούµενους 

∆ήµους, προκειµένου να τύχουν ευνοϊκότερης ποινικής µεταχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω 

νόµου. 

  Επειδή όπως προκύπτει από τα ανωτέρω ο ∆ήµος  µας δικαιούται να παρασταθεί στην ανωτέρω 

ποινική δίκη ως πολιτικώς ενάγων, αξιώνοντας αποζηµίωση, λόγω των ανωτέρω ποινικών αδικηµάτων, 

ενδεικτικά για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του, λόγω κλονισµού της πίστης και του κύρους του, 

µε ρητή επιφύλαξη για την περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής του ζηµίας, 

επιδιώκοντας ταυτόχρονα, σύµφωνα µε το άρθρο 373 ΚΠοιν∆, την απόδοση µε την εκδοθησοµένη απόφαση, 

µέρους ή και του συνόλου των ανωτέρω οφειλοµένων ποσών στον ∆ήµο Κεφαλλονιας, ως ιδιοκτήτη τους, από τα 

σηµαντικά ποσά που έχουν δεσµευτεί µε ∆ιατάξεις της Αρχής Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων από 

Εγκληµατική ∆ραστηριότητα και αναφέρονται αναλυτικά στο παραπεµπτικό Βούλευµα. 

 Επειδή ο χειρισµός της εν λόγω υπόθεσης απαιτεί συνεχή παρακολούθηση λόγω των προβλεπόµενων 

πολυάριθµων συνεδριάσεων και της πολύµηνης επ’ ακροατηρίων διαδικασίας. 

Επειδή  η εν λόγω υπόθεση είναι σηµαντική για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτεί εξειδικευµένες νοµικές 

γνώσεις και εµπειρία συνεπώς δεν δύναται ο χειρισµός της να γίνει από την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 

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

3852/2010 να αποφασίσει σχε τ ικά  µε  :  α)  µε  την  έ γκρ ιση  της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής του βλάβης, για ποσό 44 ευρώ, καθ’ εκάστου 

των κατηγορουµένων, λόγω κλονισµού της πίστης και του κύρους του, προκληθείσας αιτιωδώς από τα κατωτέρω 

τελεσθέντα αδικήµατα σε βάρος του, µε ρητή επιφύλαξη για την περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της 

προκληθείσας περιουσιακής του ζηµίας και περαιτέρω χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης κατά των 

κατηγορουµένων :  

1) Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης 

2) Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδη και της Αικατερίνης 

3) Βασιλείου Μηλιώνη του Χρήστου και της Γλυκερίας 

4) Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής 

5) Νικολάου ∆εκόλη του Αποστόλου και της Μαργαρίτας 

6) Χαράλαµπου Σµυρλιάδη του Παναγιώτη και της Ελένης 



7) Alan Ronald Cable του Albert Leslie και της Irene Louisa 

8) Χρήστου Κωτσαΐδη του Μάρκου και της Παρασκευής 

9) Natalia Godoroja του Petru της Taisia 

10) Φώτου Φωλιά του Ελευθερίου και της Παναγιώτας 

11) Αλίκης Παρασκευής Φλώρου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης 

12) Κωνσταντίνου Κωνστάντου του Παναγιώτη και της Παρασκευής 

13) Χρήστου Σιαφάκα του Νικολάου και της Ιοκάστης 

14) Noe Nordeine Benziane 

15) Μαρίας Σκλαβάκη του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας 

16) Πέτρου Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής 

17) Κωνσταντίνου Σιαφάκα του Νικολάου και της Ιοκάστης 

18) Βασιλείου ∆ηµητράκα του Νικολάου και της Παρασκευής 

19) Αρετής Γιαννούλη του Γερασίµου και της Μαρίας,  

για τα αδικήµατα που τέλεσαν σε βάρος του ∆ήµου Κεφαλονιάς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο 

παραπεµπτικό υπ. αρ. 365/2014 Βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών και ειδικότερα : (1) για τους 

πρώτους πέντε κατηγορουµένους, για το αδίκηµα της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης από διαχειριστή ξένης 

περιουσίας, στρεφοµένης κατά του ∆ήµου Κεφαλονιάς, τελεσθείσας από κοινού και µη κατ’ εξακολούθηση, το 

χρονικό διάστηµα από Σεπτέµβριο 2011 ως Ιούλιο 2012, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες 

συνθήκες εγκληµατικής δράσεως, αντικείµενο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας) εκ της οποίας το όφελος το οποίο πέτυχε ο 

δράστης ή η ζηµία, η οποία προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε σε βάρος του ∆ηµοσίου υπερβαίνει το ποσό 

των 150.000 ευρώ και συγκεκριµένα ως προς τον ∆ήµο Κεφαλονιάς, ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 60.202,76 

ευρώ και (2) για  όλους τους κατηγορουµένους, για το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από την ανωτέρω 

εγκληµατική δραστηριότητα, µε την µορφή της συστάσεως οµάδας δύο τουλάχιστον ατόµων για τη διάπραξη µίας 

ή περισσοτέρων από τις πράξεις, που αναφέρονται στο στοιχ. δ’ του Ν. 3691/2008, τελεσθείσας κατ’ επάγγελµα, 

για λογαριασµό, προς όφελος και εντός των πλαισίων εγκληµατικής οµάδας και β) να ορίσει δικηγόρο 

προκειµένου να προβεί στην δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς κατά την δικάσιµο της 05.02.2015 ενώπιον του Α’ τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων προς 

υποστήριξη της ανωτέρω κατηγορίας και γενικά να εκπροσωπεί τον ∆ήµο Κεφαλονιάς σε όλες ανεξαιρέτως τις 

διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, ενεργώντας όλες τις 

απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής. 

 Η αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τις παρακάτω προσφορές δικηγορικών γραφείων για το εν λόγω θέµα: 
 Α) την µε αρίθ. πρωτ. 3318/29-01-2015 προσφορά του  δικηγορικού γραφείου Αθηνών κ Ανδρέα 
Παπαρηγόπουλου  µε την ελάχιστη αµοιβή του ποσού των 1.209,09 € µε Φ.Π.Α. 
 Β) την µε αρίθ. πρωτ. 3066/27-01-2015 προσφορά του  δικηγορικού γραφείου Αθηνών : Αποστόλη Βλάχου- 
∆ηµήτρίου Κυριακουλάκου –Βασίλειου Κουνέλη- Βασίλειου Τζούλη –Βασιας Ατσιδάκου & Συνεργάτες µε το 
ελάχιστο ποσό της αµοιβής ποσού 1.209,09 µε ΦΠΑ και επί πλέον 100,00 € ως έξοδα αντιγράφων και 
επικοινωνίας. 
Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος Προτείνει τον ορισµό του δικηγορικού γραφείου Αθηνών του κ. Ανδρέα 
Παπαρηγόπουλου  (δικηγόρου παρ  Αρείω Παγω ) προκειµένου να προβεί στην δήλωση παράστασης πολιτικής 
αγωγής και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την δικάσιµο της 05.02.2015 ενώπιον του Α’ 
τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων. 



Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: 

«Το θέµα αυτό δεν µπορούµε να το δούµε αποσπασµατικά ως µια ενέργεια παραβίασης της σύµβασης από 
πλευράς των παραπάνω εταιρειών που εκµεταλλεύονταν µέρος των ανεµογεννητριών στην Κεφαλονιά. Αν το 
αποµονώσουµε τότε χάνουµε το βασικό που είναι η απελευθέρωση-ιδιωτικοποίηση της εκµετάλλευσης των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε µοναδικό στόχο την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηµατικών 
οµίλων του συγκεκριµένου κλάδου.   
Είναι µια υποχρεωτική κατεύθυνση της ΕΕ που εφαρµόζεται και στην χώρα µας που δίνει πακτωλό επιδοτήσεων 
προς τις εταιρείες και του συγκεκριµένου κλάδου για την δηµιουργία επενδύσεων, που ουσιαστικά αυτές γίνονται 
εξολοκλήρου  µε χρήµατα του λαού. Ενώ τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν δυσβάστακτα τέλη για τις ΑΕΠ µέσω των 
λογαριασµών της ∆ΕΗ, από την άλλη όχι µόνο δεν έχουν κανένα όφελος αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν πληρώσει 
αυξήσεις 37.5% στα τιµολόγια του ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Την ώρα που τα φτωχά νοικοκυριά παγώνουν από το κρύο, που τα σχολεία ανάβουν την θέρµανση µε το 
σταγονόµετρο, ο ∆ήµος και  άλλες υποδοµές   υγείας και πρόνοιας πληρώνουν εκατοµµύρια σε πετρέλαιο και 
ρεύµα µια χούφτα εταιρειών καρπώνονται όλο αυτό τον πλούτο και έχουν «τρελά» κέρδη. 
Ως προς την ουσία του θέµατος αναδεικνύεται ότι ενώ η ∆ηµοτική Αρχή είχε διαπιστώσει το πρόβληµα της µη 
πληρωµής του αναλογούντος ποσού µε βάση τις συµβατικές υποχρεώσεις που είχαν οι εταιρείες, οι µόνες 
ενέργειες που έκανε ήταν όπως αναφέρεται στην σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  οι επιστολές 
προς τις εταιρείες στις 20 & 21.3.2012 και η επιστολή της Οικονοµικής υπηρεσίας στις 22.2.2013. Μάλιστα το 
γεγονός αποκρύφτηκε πλήρως από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και δεν έγινε καµιά ενέργεια δηµοσιοποίησης του 
θέµατος και διεκδίκησης των οφειλοµένων. Όπως φαίνεται και µε την σηµερινή εισήγηση, την κινητοποίηση της 
∆ηµοτικής Αρχής την επέβαλαν δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν κι άλλους ∆ήµους για προφανείς σκοπούς.  
Η ∆ηµοτική Αρχή  είναι έκθετη και υπόλογη έναντι του λαού της Κεφαλονιάς έχοντας βάλει πλάτη µε την µη 
ενεργοποίηση της µέχρι σήµερα που αποτέλεσµα είχε να κινδυνεύσουν να χαθούν τα χρήµατα για τον ∆ήµο. 
Με αυτό το σκεπτικό ψηφίζουµε για να είµαστε παρόντες ως πολιτική αγωγή, αλλά δεν παίρνουµε θέση για το 
δικηγορικό γραφείο που θα αναλάβει γιατί δεν έχουµε περισσότερες από δυο προσφορές. 
Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  όπως συµπληρώθηκε µε την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν:  
Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος-Λυκούδης Ιωάννης και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

 
και αφού έλαβε υπόψη : 

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

• Την εισήγηση της Συµβούλου του κ. ∆ηµάρχου  
• Τις παραπάνω προσφορές  

               την παραπάνω εισήγηση  της Πρόέδρου  :   
   

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. )  Εγκρ ίνε ι   την δήλωση της  παράστασης πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για χρηµατική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής του βλάβης, για ποσό 44 ευρώ, καθ’ εκάστου των κατηγορουµένων, λόγω κλονισµού 

της πίστης και του κύρους του, προκληθείσας αιτιωδώς από τα κατωτέρω τελεσθέντα αδικήµατα σε βάρος του, µε 

ρητή επιφύλαξη για την περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής του ζηµίας και 

περαιτέρω χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης κατά των κατηγορουµένων :  

1. Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης 

2. Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδη και της Αικατερίνης 

3. Βασιλείου Μηλιώνη του Χρήστου και της Γλυκερίας 

4. Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής 

5. Νικολάου ∆εκόλη του Αποστόλου και της Μαργαρίτας 

6. Χαράλαµπου Σµυρλιάδη του Παναγιώτη και της Ελένης 

7. Alan Ronald Cable του Albert Leslie και της Irene Louisa 

8. Χρήστου Κωτσαΐδη του Μάρκου και της Παρασκευής 

9. Natalia Godoroja του Petru της Taisia 



10. Φώτου Φωλιά του Ελευθερίου και της Παναγιώτας 

11. Αλίκης Παρασκευής Φλώρου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης 

12. Κωνσταντίνου Κωνστάντου του Παναγιώτη και της Παρασκευής 

13. Χρήστου Σιαφάκα του Νικολάου και της Ιοκάστης 

14. Noe Nordeine Benziane 

15. Μαρίας Σκλαβάκη του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας 

16. Πέτρου Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής 

17. Κωνσταντίνου Σιαφάκα του Νικολάου και της Ιοκάστης 

18.  Βασιλείου ∆ηµητράκα του Νικολάου και της Παρασκευής 

19. Αρετής Γιαννούλη του Γερασίµου και της Μαρίας,  

για τα αδικήµατα που τέλεσαν σε βάρος του ∆ήµου Κεφαλονιάς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο 

παραπεµπτικό υπ. αρ. 365/2014 Βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών και ειδικότερα : (1) για τους 

πρώτους πέντε κατηγορουµένους, για το αδίκηµα της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης από διαχειριστή ξένης 

περιουσίας, στρεφοµένης κατά του ∆ήµου Κεφαλονιάς, τελεσθείσας από κοινού και µη κατ’ εξακολούθηση, το 

χρονικό διάστηµα από Σεπτέµβριο 2011 ως Ιούλιο 2012, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες 

συνθήκες εγκληµατικής δράσεως, αντικείµενο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας) εκ της οποίας το όφελος το οποίο πέτυχε ο 

δράστης ή η ζηµία, η οποία προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε σε βάρος του ∆ηµοσίου υπερβαίνει το ποσό 

των 150.000 ευρώ και συγκεκριµένα ως προς τον ∆ήµο Κεφαλονιάς, ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 60.202,76 

ευρώ και (2) για  όλους τους κατηγορουµένους, για το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από την ανωτέρω 

εγκληµατική δραστηριότητα, µε την µορφή της συστάσεως οµάδας δύο τουλάχιστον ατόµων για τη διάπραξη µίας 

ή περισσοτέρων από τις πράξεις, που αναφέρονται στο στοιχ. δ’ του Ν. 3691/2008, τελεσθείσας κατ’ επάγγελµα, 

για λογαριασµό, προς όφελος και εντός των πλαισίων εγκληµατικής οµάδας και β)  

2. Ορίζει τον  δικηγόρο παρ Αρείω Πάγω  Ανδρέα Παπαρηγόπουλου  προκειµένου να προβεί στην δήλωση 

παράστασης πολιτικής αγωγής και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την δικάσιµο της 05.02.2015 

ενώπιον του Α’ τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων προς υποστήριξη της ανωτέρω κατηγορίας και γενικά να 

εκπροσωπεί τον ∆ήµο Κεφαλονιάς σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την ανωτέρω 

συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, ενεργώντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται 

για την διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής. 

2.  Η αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε την ελάχιστη προβλεπόµενη αµοιβή του 

ποσού των 1.209,09 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%) 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 



                                                                                                                      Α∆Α: 6∆Ζ8ΩΕ5-28Ε 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  30  η  Ιανουαρίου  2015   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    52 / 2015  

 

 ΘΕΜΑ :  « Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση Α/ ∆ηµάρχου Οµαλών κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου  »   
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30 η   Ιανουαρίου  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   2896  / 27-01 -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  έξι      ( 6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος                                                                        Ανδρέας Ζαπάντης                                                                                                                                                          
3.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                   Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                  
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                 Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                           
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                  
 6. Ανουσάκης Νικόλαος  (προσήλθε στην 55/2015 απόφαση)   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  4o θέµα   εκτός  

 ηµερήσιας  διάταξης: « ορισµός  δικηγόρου για εκπροσώπηση Α/ ∆ηµάρχου Οµαλών κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου  »   

έδωσε τον λόγο στην Ειδική Σύµβουλο του κ. ∆ηµάρχου δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου  οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής   

το µε αριθ. πρωτ. 3529/30-01-2015 έγγραφό της το οποίο  που έχει ως εξής: 

 Σύµφωνα µε το µε αριθ. Β14 /300 κλητήριο θέσπισµα του κ. Εισαγγελέως Πληµµελειοδικών 
Κεφαλληνίας ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Ματιάτος  καλείται να εµφανισθεί στην δικάσιµο της 06ης 
.02.2015 ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου όπου κατηγορείται ότι στη θέση 
«Μουσκουριάτικα» της Κοινότητας Οµαλών Φραγκάτων Ν. Κεφαλληνιας ως αρµόδιος Αντιδήµαρχος 
για την λειτουργία του κοινοτικού κοιµητηρίου Φραγκάτων στη θέση «Μουσκουριάτικα» κατά το 
χρονικό διάστηµα από 01.09.2013 έως και την 12.05.2914, λειτουργούσε κοινοτικό κοιµητήριο που δεν 
πληρούσε τους όρους της Υγειονοµικής ∆ιάταξης ΥΑ  Α5/1210/1978 ως προς την σύνθεση του 
εδάφους και την υψοµετρική διαφορά του εδάφους σε σχέση µε τον παρευρισκόµενο εξωτερικά του 
κοιµητηρίου δρόµο όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ως άνω κλητήριο θέσπισµα.  Ο Αντιδήµαρχος 
Οµαλών έχει υποβάλει προς την Οικονοµική Επιτροπή την µε αριθµό πρωτοκόλλου 3460/2015  αίτησή 
του προκειµένου ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να του παρέχει νοµική κάλυψη κατά την εκδίκαση της ως άνω 
ποινικής υπόθεσης.  

Επειδή ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δύναται να παράσχει στον κ. Αντιδήµαρχο νοµική κάλυψη κατά 
την εκδίκαση της ποινικής αυτής υπόθεσης (άρθρο 244 του ν. 3852/2010) και µέχρι των νόµιµων ορίων 
αµοιβών όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία καθώς από την ανάγνωση του 
κατηγορητηρίου προκύπτει ότι το διωκόµενο αδίκηµα τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την άσκηση των 
καθηκόντων του Αντιδηµάρχου. 



 Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του δήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου 
κωλύεται κατά την ανωτέρω δικάσιµο να εκπροσωπήσει τον κ. Αντιδήµαρχο Οµαλών ενώπιον του 
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου εποµένως είναι απαραίτητο να οριστεί δικηγόρος για την 
εκπροσώπηση του κ. Ματιάτου. 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια για τον ορισµό δικηγόρου σύµφωνα µε το άρθρο 72 
του ν. 3852/2010 και λαµβάνοντας υπόψη ότι το ζήτηµα του κοινοτικού κοιµητηρίου Φραγκάτων στη 
θέση «Μουσκουριάτικα» είναι υπόθεση που απασχολεί από παλιά την πρώην Κοινότητα Οµαλών, την 
οποία έχει χειριστεί επί έτη αποκλειστικά ο δικηγόρος κ. Ι. Μπουρµπούλης ο οποίος γνωρίζει όλο το 
ιστορικό, έχει τον πλήρη φάκελο αυτής και εξειδικευµένη γνώση της εν λόγω υποθέσεως, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε σύµφωνα και µε την από 29.01.2015 (αριθ. πρωτ. : 3460/2015) αίτηση του κ. Ματιάτου 
τον ορισµό του κ. Ιωάννη Μπουρµπούλη  δικηγόρου Κεφαλληνίας προκειµένου να παραστεί κατά την 
δικάσιµο της 06.02.2015 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου και να εκπροσωπήσει τον κ. Σπυρίδωνα Ματιάτο κατά την εκδίκαση 
της ποινικής υπόθεσης σύµφωνα µε το µε αριθµό Β14 /300 κλητήριο θέσπισµα της κ. Εισαγγελέως 
Πληµµελειοδικών Κεφαλληνίας. 

Η αµοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα οριστεί σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές του Κώδικα 
∆ικηγόρων. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να αποφασίσουν σύµφωνα µε την  εισήγηση της κ. Ιωάννας Μαρκέτου.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί η παράταξή του είναι υπέρ της καύσης των νεκρών 
και πρέπει επιτέλους να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση για το θέµα αυτό. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

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

• Την εισήγηση της Συµβούλου του κ. ∆ηµάρχου  
               την  πρόταση   της Πρόέδρου  :   
   

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. ∆ίνει   εντολή – πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Ιωάννη Μπουρµπούλη  προκειµένου να 

παραστεί κατά την δικάσιµο της 06.02.2015 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς 

Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου και να εκπροσωπήσει τον κ. Σπυρίδωνα Ματιάτο κατά την εκδίκαση της ποινικής 

υπόθεσης σύµφωνα µε το µε αριθµό Β14/ 300 κλητήριο θέσπισµα της κ. Εισαγγελέως Πληµµελειοδικών 

Κεφαλληνίας. 

2. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα οριστεί µε βάση τις νόµιµες αµοιβές του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.4194/2013). 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                     Α∆Α: 74Ν1ΩΕ5-3ΡΠ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  30  η  Ιανουαρίου  2015   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  53   / 2015  

 

 ΘΕΜΑ :  « Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου»   
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30 η   Ιανουαρίου  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   2896  / 27-01 -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  έξι      ( 6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος                                                                        Ανδρέας Ζαπάντης                                                                                                                                          
3.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                   Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                  
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                 Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                           
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                  
 6. Ανουσάκης Νικόλαος  (προσήλθε στην 55/2015 απόφαση)                                                                                                                                                           
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  8o θέµα    

 ηµερήσιας  διάταξης: « ορισµός  δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου»   

έδωσε τον λόγο στην Σύµβουλο του κ. ∆ηµάρχου δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου  οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής   

το µε αριθ. πρωτ. 2931/27-01-2015 έγγραφό της το οποίο  που έχει ως εξής: 

Την 09 Φεβρουαρίου 2015 συζητείται µετά από αναβολή η από 19.12.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 

108/2013 αγωγή του ∆ιονυσίου ∆ελλάλη κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του 

πρώην δήµου Αργοστολίου, του πρώην ∆ήµου Παλικής και του πρώην ∆ήµου Ελειού Πρόννων.  Με 

την ως άνω αγωγή του ο αντίδικος ζητά να του καταβάλλουµε το χρηµατικό ποσό των 19.998,04 ευρώ 

νοµιµότοκα για : α) υπηρεσίες µηχανικής υποστήριξης που παρείχε στον πρώην ∆ήµο Αργοστολίου το 

έτος 2010, δυνάµει της από 01.01.2010 σύµβασης, εκδοθέντος προς τούτο του µε αριθµ. : 013208/2010 

τιµολογίου παροχής υπηρεσιών χρηµατικού ποσού 18.283,95 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α.), β) για προµήθεια προγράµµατος υπολογιστή στον πρώην ∆ήµο Αργοστολίου το έτος 2009, 

εκδοθέντος προς τούτο το µε αριθ. 017865/2009 τιµολόγιο πώλησης χρηµατικού ποσού 46,28 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), γ) για προµήθεια αναλώσιµων Η/Υ στον πρώην ∆ήµο 

Αργοστολίου το έτος 2009, εκδοθέντος προς τούτο του µε αριθµού 017869/2009 τιµολογίου πώλησης 



χρηµατικού ποσού 35,70 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), δ) για προµήθεια αναλώσιµων 

Η/Υ στον πρώην ∆ήµο Παλικής το έτος 2010, εκδοθέντος προς τούτο του µε αριθ. 019318/2010 

τιµολογίου πώλησης χρηµατικού ποσού 91,87 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) , ε) για 

προµήθεια αναλώσιµων Η/Υ στον πρώην ∆ήµο Παλικής το έτος 2010, εκδοθέντος προς τούτο του µε 

αριθ. 022420/2010 τιµολογίου πώλησης χρηµατικού ποσού 588,71 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α), στ) για προµήθεια Η/Υ και Φαξ το έτος 2008 στον πρώην ∆ήµο Ελείου Πρόννων, εκδοθέντος 

προς τούτο του µε αριθµ. 015921/2008 τιµολογίου πώλησης χρηµατικού ποσού 544,81 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), ζ) για προµήθεια αναλώσιµων στον πρώην ∆ήµο Ελείου 

Πρόννων το έτος 2008, εκδοθέντος προς τούτο του µε αριθ. 014944/2008 τιµολογίου πώλησης 

χρηµατικού ποσού 36,56 Ευρώ, η) για προµήθεια αναλώσιµων στο έτος 2008 στον πρώην ∆ήµο 

Ελειού Πρόννων, εκδοθέντος προς τούτου του µε αριθ. 015026/2008 τιµολογίου πώλησης χρηµατικού 

ποσού 32,03 Ευρώ, θ) για παροχή υπηρεσιών το έτος 2009 στον πρώην ∆ήµο Ελειού Πρόννων, 

εκδοθέντος προς τούτο του µε αριθ. 010531/2009 τιµολογίου παροχής υπηρεσιών χρηµατικού ποσού 

209,44 Ευρώ, και ι) για προµήθεια αναλώσιµων το έτος 2009 στον πρώην ∆ήµο Ελειού Πρόννων, 

εκδοθέντος προς τούτο του µε αριθµό 018130/2009 τιµολογίου πώλησης χρηµατικού ποσού 128,69 

Ευρώ. 

 Σύµφωνα µε το µε αριθµ. πρωτ. 291/2014 έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς προκύπτει ότι από τα αναφερόµενα στην ως άνω αγωγή τιµολόγια τρία (3) εξ αυτών και 

συγκεκριµένα τα µε αριθµ. 13208/2010 (δήµος Αργοστολίου), 19318/2010 και 22420/2010 (δήµος 

Παλικής) αν και είναι καταχωρηµένα στο µηχανογραφικό σύστηµα δεν βρίσκονται στην κατοχή της 

υπηρεσίας ενώ τα υπόλοιπα εξ αυτών δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 

για τον λόγο αυτό δεν ήταν δυνατή η πληρωµής τους. 

  

 Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου 

λόγω προσωπικού κωλύµατος δεν δύναται να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση. 

 Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ.(ιε) η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια για τον 

ορισµό δικηγόρου παρακαλούµε όπως δοθεί η εντολή – πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Ιωάννα 

Μαρκέτου να παραστεί κατά την δικάσιµο της 09.02.2015 καθώς και σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση 

της από 19.12.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 108/2013 αγωγή του ∆ιονυσίου ∆ελλάλη κατά του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του πρώην δήµου Αργοστολίου, του πρώην ∆ήµου Παλικής και 

του πρώην ∆ήµου Ελειού Πρόννων. 

 Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα οριστεί µε βάση τις νόµιµες αµοιβές του Κώδικα 

∆ικηγόρων (ν.4194/2013). 

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



Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί : Καταρχήν στους  πρώην ∆ήµους Αργοστολίου και 
Παλικής υπάρχουν τα παραστατικά καταχωρηµένα ηλεκτρονικά , δεν υπάρχουν όµως σε έντυπη µορφή, 
προφανώς τα υλικά έχουν παραλειφθεί. 
Όσον αφορά ΄τον πρώην ∆ήµο Ελειού- Πρόννων τα παραστατικά δεν είναι καταχωρηµένα  ηλεκτρονικά ούτε 
υπάρχουν σε έντυπη µορφή ούτε έχει εκδοθεί σχετική απόφαση οργάνου ,εποµένως δεν ξέρουµε τι ακριβώς έχει 
γίνει. 

                   Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  ως έχει  ψηφίζουν:  
                   Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος-Λυκούδης Ιωάννης και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

 
και αφού έλαβε υπόψη : 

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

• Την εισήγηση της Συµβούλου του κ. ∆ηµάρχου  
Την  εισήγηση  της Πρόέδρου  :   

   

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. ∆ίνει   εντολή – πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου να παραστεί κατά την δικάσιµο της 09.02.2015 

καθώς και σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 19.12.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 108/2013 αγωγή του ∆ιονυσίου 

∆ελλάλη κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του πρώην δήµου Αργοστολίου, του πρώην ∆ήµου 

Παλικής και του πρώην ∆ήµου Ελειού Πρόννων. 

2. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα οριστεί µε βάση τις νόµιµες αµοιβές του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.4194/2013). 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                                           Η Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                         Σοφία Γαρµπή  
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  30  η  Ιανουαρίου  2015   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   54  / 2015  

 

 ΘΕΜΑ :  « Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας»   
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30 η   Ιανουαρίου  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   2896  / 27-01 -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  έξι      ( 6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος                                                                        Ανδρέας Ζαπάντης                                                                                                                                          
3.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                   Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                  
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                 Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                           
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                  
 6. Ανουσάκης Νικόλαος  (προσήλθε στην 55/2015 απόφαση)                                                                                                                                                           
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  4o θέµα    

 ηµερήσιας  διάταξης: « ορισµός  δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας»   

έδωσε τον λόγο στην Σύµβουλο του κ. ∆ηµάρχου δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου  οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής   

το µε αριθ. πρωτ. 2932/27-01-2015 έγγραφό της το οποίο  που έχει ως εξής: 

  

 Την 04.03.2013 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η από 20.12.2012 και µε 
αριθµό κατάθεσης 120/2012 αγωγή της κ. Κωνσταντίνας Θεοδωράτου του Σπυρίδωνος κατά του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Αθλητικός 
Οργανισµός ∆ήµου Λειβαθούς».  Με την εν λόγω αγωγή η αντίδικος ζητούσε να της καταβάλουµε το 
χρηµατικό ποσό των 2.500 ευρώ σε εκτέλεση της από 01.07.2010 συµβάσεως που είχε συνάψει µε τον 
νόµιµο εκπρόσωπο του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Λειβαθούς» µε αντικείµενο 
την διοργάνωση θερινών µαθηµάτων κολύµβησης. 
 Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 372/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου η οποία απέρριψε την αγωγή της αντιδίκου. Εν συνεχεία η αντίδικος άσκησε ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και κατά της µε αριθ. 372/2013 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου την από 07.12.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 210/2013 
έφεσή της η οποία µετά από αναβολή φέρεται για συζήτηση κατά την δικάσιµο της 03ης .02.2015. 
 Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιε) η Επιτροπής Σας είναι αρµόδια για τον 
ορισµό δικηγόρου. 



 Επειδή πρωτόδικα και λόγω κωλύµατος της επί παγίας αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κας. Νίκης Χριστοφοράτου την υπόθεση είχε χειριστεί η δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου. 
 Επειδή κατά τον χειρισµό της εν λόγω υπόθεσης και στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο 
(Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας) η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. 
Νικη Χριστοφοράτου κωλύεται, παρακαλούµε όπως χορηγήσετε εντολή – πληρεξουσιότητα στην 
δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 3η Φεβρουαρίου 2015 ή σε 
οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµέ-
νου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς στην συζήτηση της από 07.12.2013 και µε αριθµό 
κατάθεσης 120/2013 έφεσης της Κωνσταντίνας Θεοδωράτου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και κατά 
της µε αριθµό 372/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
 Η αµοιβή της ως άνω δικηγόρου θα οριστεί σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές που 
προβλέπονται στον Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.4194/2013). 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Από τα έγραφα προκύπτει ότι η συγκεκριµένη εργαζόµενη 
απασχολήθηκε στο «Αθλητικό Οργανισµό ∆ήµου Λειβαθούς» αλλά ο Οργανισµός αυτός και συνολικότερα ο 
πρώην ∆ήµος Λειβαθούς µε δική του υπαιτιότητα δεν έκαναν όλα τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά παραστατικά 
ώστε να µπορεί να πληρωθεί η εργαζόµενη για τις υπηρεσίες που πρόσφερε. 
Αναδεικνύεται για άλλη µια φορά η έλλειψη µόνιµου προσωπικού και η εκµετάλλευση διαχρονικά από όλες τις 
∆ηµοτικές Αρχές της ανάγκης των ανέργων για δουλειά, η εφαρµογή των ελαστικών σχέσεων εργασίας χωρίς 
δικαιώµατα, η απλήρωτη δουλειά.  
Για αυτό τον λόγο δεν ψηφίζουµε την εισήγηση για ορισµό δικηγόρου για να παραστεί στο δικαστήριο εναντίον της 
εργαζόµενης». 

 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή –Γεράσιµος Σταύρος Αλυσανδράτος-Ιωάννης Λυκούδης και 
Άγγελος Κωνσταντάκης . 
και αφού έλαβε υπόψη : 

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

• Την εισήγηση της Ειδικής  Συµβούλου του κ. ∆ηµάρχου  
               την παραπάνω εισήγηση  της Πρόέδρου  :   
   

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. ∆ίνει   εντολή – πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου να παραστεί κατά την 

δικάσιµο την  3η Φεβρουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς στην συζήτηση της από 

07.12.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 120/2013 έφεσης της Κωνσταντίνας Θεοδωράτου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

και κατά της µε αριθµό 372/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

2. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα οριστεί µε βάση τις νόµιµες αµοιβές του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.4194/2013). 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 



 

                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Α∆Α: ΩΛ1ΠΩΕ5-4Ι4 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                             
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                       10-02-2015 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  2 ης  (τακτικής συνεδρίασης)  της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η     Ιανουαρίου    
2015    ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:    55  / 2015 
              
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  ∆’ Τριµήνου 2014  και εισήγηση 
προς ∆. Σ . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30 η   Ιανουαρίου   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.  2896/27-01-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι      ( 6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                     Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος                                                                   Ανδρέας Ζαπάντης                                                                                                                                                           
3.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                              Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                            Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                           
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                  
 6. Ανουσάκης Νικόλαος  (προσήλθε στην 55/2015 απόφαση)                                                                                                            
 
 

 
  Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη   το 5 ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού ∆ ΄ Τριµήνου 2014  
και εισήγηση στο ∆. Σ »  έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική 
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το 
δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η 
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
 
 
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
 



«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του 
οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του 
οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών 
υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της 
υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε 
τριµήνου. 
 
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί 
από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι 
στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα 
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε 
καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται 
εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των 
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου 
∆ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), 
γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και 
στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.» 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία 
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική 
επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. Η τριµηνιαία 
έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα 
Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 
 
 
Με την αριθ. 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 
2015  και εγκρίθηκε µε την αριθ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση του  Γενικού  Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
 
Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Γεράσιµος Παυλάτος 
µε το αριθ. 3247/28-01-2015 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονοµική επιτροπή την εισήγηση σχετικά µε 
την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆΄ τριµήνου του έτους 2014. 
 
Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆΄ τριµήνου 
του έτους 2014. 
όπως παρακάτω: 



Ως προς τα έσοδα  τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εµφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα . 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ   ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ  ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014 
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 16.232.858,22 15.637.272,02 96,33 15.304.879,96 94,28 97,87 

1 
Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιούσια 616.094,22 1.076.670,13 174,76 804.356,79 130,56 74,71 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 40.832,89 64.406,74 157,73 64.406,74 157,73 100,00 

3 
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 4.942.567,31 3.196.324,81 64,67 3.176.563,65 64,27 99,38 

4 

Εσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών 1.678.498,48 2.361.311,73 140,68 2.320.994,17 138,28 98,29 

5 Φόροι και εισφορές 271.590,68 404.559,50 148,96 404.559,50 148,96 100,00 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 8.637.634,64 8.478.422,93 98,16 8.478.422,93 98,16 100,00 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 45.640,00 55.576,18 121,77 55.576,18 121,77 100,00 
1 Εκτακτα έσοδα 23.939.694,54 15.121.006,97 63,16 15.018.134,42 62,73 99,32 

11 
Εσοδα από την εκποίηση 
κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

12 
Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 11.779.504,56 10.889.285,94 92,44 10.889.285,94 92,44 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 
δαπάνες 11.525.784,13 3.393.804,69 29,45 3.393.804,69 29,45 100,00 

14 
∆ωρεές - κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 90.127,11 74.277,51 82,41 74.277,51 82,41 100,00 

15 
Προσαυξήσεις - πρόστιµα - 
παράβολα 167.386,46 363.604,74 217,22 260.732,19 155,77 71,71 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 376.892,28 400.034,09 106,14 400.034,09 106,14 100,00 

2 
Έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 1.476.134,04 1.052.122,69 71,28 838.204,51 56,78 79,67 

21 Τακτικά έσοδα 1.301.034,04 886.522,69 68,14 672.604,51 51,70 75,87 
22 Έκτακτα έσοδα 175.100,00 165.600,00 94,57 165.600,00 94,57 100,00 

3 
Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 6.638.348,25 6.094.635,40 91,81 708.088,64 10,67 11,62 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούµενων οικονοµικών 
ετών 6.638.348,25 6.094.635,40 91,81 708.088,64 10,67 11,62 

4 
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου 
και τρίτων 5.924.429,20 3.061.521,47 51,68 3.060.860,97 51,67 99,98 

41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 3.448.000,00 2.640.161,45 76,57 2.640.161,45 76,57 100,00 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.476.429,20 421.360,02 17,01 420.699,52 16,99 99,84 

5 
Χρηµατικό υπόλοιπο 
προηγούµενου Έτους 1.690.855,86           

  Σύνολα εσόδων 55.902.320,11 40.966.558,55 73,28 34.930.168,50 62,48 85,27 
 
 

Ως προς τα έξοδα τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εµφανίζονται στον  
παρακάτω πίνακα . 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 

       ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014 

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 28.623.166,46 27.119.075,13 105,55 24.758.576,63 86,50 23.933.086,77 23.933.086,77 83,61 96,67

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 6.803.359,12 6.679.902,99 101,85 5.891.504,20 86,60 5.770.674,33 5.770.674,33 84,82 97,95

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.235.440,00 1.110.685,34 111,23 970.024,02 78,52 933.420,70 933.420,70 75,55 96,23

62 Παροχές τρίτων 2.225.357,86 2.002.425,57 111,13 1.799.712,06 80,87 1.618.640,94 1.618.640,94 72,74 89,94

63 Φόροι - τέλη 78.032,00 69.875,00 111,67 44.964,84 57,62 44.964,84 44.964,84 57,62 100,00

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 393.621,13 314.736,32 125,06 195.961,83 49,78 117.034,73 117.034,73 29,73 59,72

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 2.120.000,00 2.120.000,00 100,00 1.887.503,32 89,03 1.887.403,49 1.887.403,49 89,03 99,99

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.496.739,06 1.256.079,30 119,16 1.100.689,65 73,54 947.588,03 947.588,03 63,31 86,09

67 
Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε τρίτους 14.190.242,40 13.530.771,94 104,87 12.839.853,04 90,48 12.584.996,04 12.584.996,04 88,69 98,02

68 Λοιπά Έξοδα 80.374,89 34.598,67 232,31 28.363,67 35,29 28.363,67 28.363,67 35,29 100,00

7 Επενδύσεις 12.398.620,14 4.988.433,05 248,55 2.817.312,89 22,72 2.243.045,28 2.243.045,28 18,09 79,62

71 

Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 430.301,07 314.457,55 136,84 297.492,36 69,14 92.960,33 92.960,33 21,60 31,25

73 Έργα 10.125.101,18 3.912.665,71 258,78 2.363.528,89 23,34 2.018.507,09 2.018.507,09 19,94 85,40

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
κλπ 1.843.217,89 761.309,79 242,11 156.291,64 8,48 131.577,86 131.577,86 7,14 84,19

75 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 14.634.714,47 7.921.867,09 184,74 7.675.787,17 52,45 6.139.346,20 6.139.346,20 41,95 79,98

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 2.151.184,03 2.048.851,30 104,99 1.939.237,56 90,15 1.532.621,71 1.532.621,71 71,25 79,03

82 Αποδόσεις 3.770.167,16 3.071.902,76 122,73 2.978.493,87 79,00 2.840.309,33 2.840.309,33 75,34 95,36

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  2.801.113,03 2.801.113,03 100,00 2.758.055,74 98,46 1.766.415,16 1.766.415,16 63,06 64,05

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 5.912.250,25 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ

9 Αποθεµατικό 245.819,04                 

Σύνολα δαπανών 55.902.320,11 40.029.375,27 139,65 35.251.676,69 63,06 32.315.478,25 32.315.478,25 57,81 91,67
 
                 Στην συνέχεια ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου   κ. 

Γεράσιµος Παυλάτος θέτει υπόψη της Επιτροπής την έκθεση δράσεων επίτευξης στόχων 
όπως παρακάτω: 

 

      Αργοστόλι, 28 Ιανουαρίου 2015 
      Αριθµός πρωτ.: 3247 

Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων 
∆` Τριµήνου έτους 2014 

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



Πίνακας Α: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του τέταρτου τριµήνου 2014 µε βάση την 
εγκεκριµένη τροποποίηση του ΟΠ∆ (απόφαση 184/2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τον Πίνακα 
Στοχοθεσίας). 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις) 

Στόχος         
∆ Τριµήνου 
2014 2.688.307,86 383.403,33 13.600.381,69 14.653.961,93 4.936.558,70  

Εκτέλεση 
Π/Υ             
∆ Τριµήνου 
2014 1.695.876,27 228.290,96 7.204.825,11 7.457.594,80 2.936.198,44  

Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο -992.431,59 -155.112,37 -6.395.556,58 7.196.367,13 2.000.360,26 800.810,55 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης 
από στόχο  -36,92% -40,46% -47,02% 49,11% 40,52% 5,89% 

  

 Με βάση τον παραπάνω πίνακα και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του 
Παρατηρητηρίου, υπάρχει αρνητική απόκλιση µεγαλύτερη του 10%  στον δείκτη των «Ιδίων Εσόδων». 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι υποοµάδες εσόδων: (01) πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία, (02) 
πρόσοδοι από κινητή περιουσία, (03) έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, (04) έσοδα από 
λοιπά τέλη δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών, (05) φόροι και εισφορές, (07) λοιπά τακτικά έσοδα, 
(11) έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, (14) δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, 
(15) προσαυξήσεις, πρόστιµα, παράβολα, (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα, (21) τακτικά έσοδα ΠΟΕ και (22) 
έκτακτα έσοδα ΠΟΕ. Για τον παραπάνω δείκτη, κατά το ∆ τρίµηνο σηµειώθηκε υστέρηση σε σχέση µε 
το στόχο που είχε τεθεί στις επιµέρους οµάδες εσόδων που αφορούν στις προσόδους από ακίνητη 
περιουσία (01) κυρίως λόγω της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας και στα έσοδα από λοιπά τέλη και 
δικαιώµατα (04). Οι κωδικοί αυτοί  εµφάνισαν τα ανώτερα επίπεδα εισπραξιµότητας στα 
αποτελέσµατα του Γ τριµήνου λόγω της ευεργετικής ρύθµισης του ν.4257/2014 η οποία είχε 
καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή αιτήσεων την 14/8/2014, ενώ ενεργοποιήθηκε ξανά στο ∆ 
τρίµηνο µόνο για τον µήνα Νοέµβριο. Το έσοδο των τελών από χρήση κοινοχρήστων χώρων (κωδικός 
εσόδου 0461.00 & 2119.08) παρουσίασε σηµαντική υστέρηση περίπου στις 80.000,00€ σε σχέση µε 
το έτος 2013, λόγω της σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για ελάφρυνση των πληγέντων 
από τους καταστρεπτικούς σεισµούς που έπληξαν το νησί, αλλά και της καθυστερηµένης 
ενεργοποίησης του αρµόδιου ελεγκτικού µηχανισµού µετά την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
Η επιµέρους οµάδα των ανταποδοτικών τελών (03) σηµείωσε το µεγαλύτερο εισπρακτικό επίπεδο κατά 
το Γ τρίµηνο, παρουσιάζει όµως γενικότερα µεγάλη υστέρηση λόγω των ανείσπρακτων τελών στους 
λογαριασµών καταναλωτών της ∆ΕΗ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µετά την υποχρεωτική τροποποίηση 
προς τα κάτω του Προϋπολογισµού και της στοχοθεσίας του Αυγούστου, ο πίνακας µε τους µηνιαίους 
στόχους των υπολοίπων µηνών για το έτος 2014 συντάχθηκε δίνοντας εισπρακτικό βάρος αναλογικά 
στο ∆ τρίµηνο του έτους, βασιζόµενοι στην παράταση της ευεργετικής ρύθµισης του νόµου 4257/2014 
και στην απόδοση των αναγκαστικών εισπρακτικών µέτρων που λήφθηκαν. Επίσης από την εκ του 
νόµου µοναδική επιτρεπτή τροποποίηση των στόχων (ΟΠ∆) και µετά, ο Προϋπολογισµός του ∆ήµου 
αναµορφώθηκε βάσει των κωδικών που παρουσίασαν αύξηση εσόδων η οποία δεν ενσωµατώνεται 
στους στόχους του Γ και ∆ τριµήνου και εµφανίζεται στο συνολικό πίνακα ως «µη κατανεµηµένη». Για 
την οµάδα των «Ιδίων Εσόδων» η µη κατανεµηµένη πίστωση από την αναµόρφωση των στόχων και 
µετά, ανέρχεται στα 1.118.901,31€ η οποία επηρεάζει επιπλέον τους δείκτες των δυο τριµήνων Γ 
(+31,74%) και ∆ (-36,92%) αρνητικά. Βάσει των παραπάνω, η αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου 
προβλέπεται να συµπεριλάβει και τις µη κατανεµηµένες πιστώσεις µε αποτέλεσµα αυτή να βασίζεται 



στα τελικά διαµορφωθέντα στοιχεία  («τεκµαρτούς στόχους») όπως και για το ∆ τρίµηνο του έτους  
2013, µε ελαφρές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά αποκλίσεων.     
 Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» (έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν 
από παρελθόντα έτη), παρουσιάζει αρνητική απόκλιση πάνω από 10% στο συγκεκριµένο τρίµηνο 
όµως συνολικά στην χρήση του έτους 2014, το εισπρακτέο ποσό υπολείπεται ελάχιστα από το 
συνολικό στόχο ο οποίος αντιστοιχεί στο έτος 2012 και περιελάµβανε κυρίως ποσά που µεταφέρθηκαν 
και εισπράχτηκαν από οφειλές ύδρευσης των τελευταίων τριµήνων του 2011.Το αποτέλεσµα αυτό 
οφείλεται στην εφαρµογή των ευνοϊκών ρυθµίσεων βάσει της παρ.1 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 και της παρ.1α 

του άρθρου 24 του Ν.4304/2014,  στην  προώθηση για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρακτικών 
συµβιβασµού φορολογικών υποθέσεων αλλά και στην εφαρµογή αναγκαστικών µέτρων είσπραξης 
σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε (κατάσχεση εις χείρας τρίτου) σε χρεώστες που είχαν οφειλές πάνω από 
1.000,00€. 
  Το «Σύνολο Εσόδων» παρουσιάζει αρνητική απόκλιση λόγω της υστέρησης σε σχέση µε το 
στόχο κυρίως των «Επιχορηγήσεων για Επενδύσεις», που αποτελεί οµάδα εσόδων η οποία σύµφωνα 
µε την υπ` αρίθµ.30040/2013 ΚΥΑ δεν λαµβάνεται υπόψη για την υποχρεωτική αναµόρφωση των 
οικονοµικών στόχων καθώς και από την υστέρηση σε σχέση µε το στόχο της ανάλυσης του 
πρωτοβάθµιου κωδικού 4218 που αφορά στην επιστροφή χρηµάτων από την ∆ΕΥΑΚ (εγγυήσεις 
δανείων και ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων). Σηµειώνεται ότι το ταµειακό υπόλοιπο έτους 2013, ύψους 
1.690.855,86€ το οποίο διαµορφώνει τα συνολικά έσοδα, παρουσιάζεται στον µήνα Ιανουάριο του 
συνολικού πίνακα στοχοθεσίας και στα συνολικά αποτελέσµατα τριµήνου, εξαµήνου, εννιαµήνου και 
δωδεκαµήνου.  
 Το «Σύνολο Εξόδων» παρουσιάζει θετική απόκλιση ικανή να αντιστρέψει σε θετικά επίπεδα 
(5,89%) το  καθοριστικό για την υπαγωγή υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης κριτήριο της 
«σύνθετης απόκλισης» του συνόλου των εσόδων µε το σύνολο εξόδων και των απλήρωτων 
υποχρεώσεων (κριτήριο άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013). Στο ∆ τρίµηνο του 2014, όπως παρουσιάζεται 
και στην τελευταία στήλη του πίνακα Α, η θετική διαφορά µεταξύ απόκλισης εσόδων και εξόδων 
(800.810,55€), αποτελεί το 5,89% των συνολικών εσόδων (13.600.381,69€). Οι συνολικά µη 
κατανεµηµένες πιστώσεις, σύµφωνα µε όσα αναφέραµε παραπάνω, για το σύνολο των εσόδων 
ανέρχονται στο ποσό των 3.063.928,55€ γεγονός που δεν επηρεάζει σηµαντικά το βασικό συνολικό 
κριτήριο της «σύνθετης απόκλισης» δεδοµένου ότι αν υπήρχε εκ του νόµου η δυνατότητα και δεύτερης 
τροποποίησης το ΟΠ∆, δηλαδή του πίνακα στοχοθεσίας, το παραπάνω ποσό θα κατανέµονταν και 
στο σκέλος των εξόδων επηρεάζοντας θετικά το ποσοστό απόκλισής τους. 
 Οι «Απλήρωτες Υποχρεώσεις»  σε σχέση µε τις υποχρεώσεις που µεταφέρθηκαν στην χρήση, 
παρουσιάζει θετική απόκλιση (40,52%). Το επίπεδο των υποχρεώσεων όπως είµαστε άλλωστε 
υποχρεωµένοι µετά από τις ενυπόγραφες δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει (υπ` αρίθµ. 14654/9-4-
2013 Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων) και για την αποφυγή 
επέµβασης των Εκλεκτικών Κλιµακίων (ΦΕΚ 2015/24-07-2014) του Υπουργείου Οικονοµικών που 
εξετάζουν µεταξύ άλλων και τους λόγους που αυτές δηµιουργούνται, παρουσιάζει θετική απόκλιση 
εκµεταλλευόµενοι και στο ∆ τρίµηνο (µετά το έγγραφο µε αριθµό πρωτ. 43507/7-11-2014 του ΥΠΕΣ), 
την νοµοθεσία για χρηµατοδότηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών & 
∆ανείων. 
 Σε σχέση τώρα µε βασικά απολογιστικά στοιχεία «Ισολογισµού» του έτους 2014 και σε 
συµφωνία µε το «∆ηµόσιο Λογιστικό», σας γνωρίζουµε τα παρακάτω µεγέθη: 
-Σύνολο απαιτήσεων από Ιδιώτες στις 31/12/2014 (η επαναβεβαίωση Χρηµατικών καταλόγων στο 
2015) : 6.036.390,05€   
-Σύνολο οφειλών σε προµηθευτές στις 31/12/2014 : 2.588.861,63€ 
-Ταµειακό υπόλοιπο στις 31/12/2014 : 4.305.546,11€ (28.087,14€ ταµείο & 4.277.458,97 καταθέσεις). 
-Το υπόλοιπο ∆ανείων στις 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των: 11.545.762,55€. (ΤΠ & ∆ 
10.543.117,94€ & λοιπά 1.002.644,61€). 
     
 Για το έτος 2015 και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του Παρατηρητηρίου, σε 
περίπτωση που κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους  2014 (περίοδος Ιανουάριος-∆εκέµβριος),  η 
εκτέλεση του προϋπολογισµού  αποδώσει για πρώτη φορά αρνητική απόκλιση άνω του 10%,  η 
απόκλιση αυτή συνυπολογίζεται  κατά την εξέταση  των αποτελεσµάτων του πρώτου τριµήνου του 
επόµενου οικονοµικού έτους. Για το έτος 2013-2014 η παραπάνω πρόβλεψη αντιµετωπίστηκε µε 



χαλαρότητα από το Παρατηρητήριο κάτι το οποίο δεν προβλέπεται να συµβεί για το έτος 2015. Το 
εγκεκριµένο για φέτος ΟΠ∆ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, συντάχθηκε στοχοθετώντας αναλυτικά τους 
κωδικούς του Προϋπολογισµού δίνοντας τη δυνατότητα για προσεκτική παρακολούθηση - ανάλυση 
των αποτελεσµάτων της πορείας των εσόδων και εξόδων ενώ ρίχνει το βάρος των αυξηµένων 
εισπράξεων και πληρωµών στο Γ κυρίως αλλά και στο ∆ τρίµηνο. Με βάσει αυτό θεωρούµε ότι στα 
κριτήρια που παρουσίασαν αρνητικές αποκλίσεις κατά το ∆ τρίµηνο του 2014 οι επιδόσεις κατά το 
πρώτο τρίµηνο του 2015 θα έχουν θετικά αποτελέσµατα ώστε να µην ενεργοποιηθεί η οδηγία για 
υποχρεωτική προσαρµογή - αναµόρφωση του Προϋπολογισµού µετά από συνεχόµενες αρνητικές 
επιδόσεις σε δυο τρίµηνα στο ύψος πιο ρεαλιστικών στόχων.     
 Για το κριτήριο των «Ιδίων Εσόδων» και των «Εσόδων ΠΟΕ» το Α τρίµηνο του έτους, έχουν 
τεθεί στόχοι που προβλέπεται να επιτευχθούν.  Στην κατεύθυνση αυτή ο ∆ήµος  µε τις 
παρακάτω µεταξύ άλλων, ενέργειες :       
     -Το µέτρο της εφαρµογής αναγκαστικών µέτρων είσπραξης 
σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε (κατάσχεση εις χείρας τρίτου) σε χρεώστες που είχαν οφειλές πάνω από 
1.000,00€,          -την 
εντατικοποίηση της ενηµέρωσης των πολιτών για τις οφειλές τους προς το ∆ήµο,   
        -την επανεξέταση των 
υπαρχόντων µισθώσεων και τη νέα εκµίσθωση ακινήτων του ∆ήµου,     
     -την προσαρµογή σε πραγµατική εισπρακτική βάση των 
ανταποδοτικών τελών και την ενσωµάτωσή τους στον προϋπολογισµό του έτους 2015 (παράγοντας 
που επηρέασε καθοριστικά την επίτευξη των στόχων της οµάδας των «Ιδίων Εσόδων» κατά το έτος 
2014),        -την παροχή διευκολύνσεων 
(ρυθµίσεων) σε οφειλέτες,     -την πιθανή επαναφορά παρόµοιας µε αυτή του 
άρθρου 51 του ν.4257/2014 νοµοθεσίας δίνοντας την δυνατότητα στους χρεώστες να ρυθµίσουν µε 
πολύ ευνοϊκούς όρους τις οφειλές τους,      -τέλος και σε σχέση 
µε την πορεία του  βασικού κριτηρίου της «σύνθετης απόκλισης»  όπως περιγράφεται παραπάνω, τη 
συγκράτηση των δαπανών και τη µη δηµιουργία νέων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων µε περιορισµό 
στις αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης από την Οικονοµική Επιτροπή, θεωρούµε ότι 
δεν θα δηµιουργήσει µεγάλες αποκλίσεις (>-10%) στα βασικά κριτήρια που θέτει το Παρατηρητήριο 
κάτι που θα συνυπολογισθεί στα αποτελέσµατα της επίτευξης των στόχων του τελευταίου τριµήνου του 
έτους 2014. Ήδη ο ∆ήµος έχει καλύψει στο διπλάσιο το στόχο συνολικά του Α τριµήνου για το κριτήριο 
των «Εσόδων ΠΟΕ»,  ενώ για το κριτήριο των «Ιδίων Εσόδων» έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν 
τεθεί για τον µήνα Ιανουάριο του έτους 2015.  

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Γεράσιµος Ε.Παυλάτος 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα ακόλουθα :  
 

«Η Έκθεση Αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού ∆’ Τριµήνου του 2014 πρέπει να την δούµε ως την 
συνολική εικόνα εκτέλεσης για όλο το έτος. Η ίδια η παρουσίαση των αποτελεσµάτων είναι ο αδιάψευστος 
µάρτυρας της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρµόζεται, πιστό αντίγραφο της κυβερνητικής πολιτικής (Ν∆-ΠΑΣΟΚ). 
Αναδεικνύει την πλήρη υποταγή της ∆ηµοτικής Αρχής µέσα από την αφωνία της σε οποιαδήποτε διεκδίκηση 
πόρων και έργων που να καλύπτουν τις βασικές λαϊκές ανάγκες. Από την άλλη βάζει πλάτη στην ενίσχυση και την 
κερδοφορία των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων στην περιοχή µε την µη είσπραξη των ενδεδειγµένων τελών και 
φόρων. 
Πιο συγκεκριµένα : 
1.Ενώ ο το ύψος του προϋπολογισµού του 2014 ήταν 55.902.320,11 έκλεισε στα 32.315.478,25(δαπάνες) δηλαδή -
42,19%  και ως προς τα έσοδα στα 34.930.168,50 που µέσα σε αυτά περιλαµβάνονται 8.635.684,70 που ήταν 
έσοδα για αντιµετώπιση των συνεπειών του σεισµού. Αν αφαιρέσουµε αυτό το ποσό που ήταν για τους σεισµούς 
τότε η πραγµατική πτώση των εσόδων είναι-52,97%  και φτάνουν στα 26.294.48  που οφείλεται κύρια στην 
τεράστια µείωση της ΣΑΤΑ και των ΚΑΠ που έφθασε στο -70,56%  σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα. 



2.Τα ίδια έσοδα του ∆ήµου (κύρια φόροι και τέλη που πληρώνει ο λαός) αποτελούν το 45% των τακτικών εσόδων. 
Ενώ από την άλλη εισπράχτηκαν µόλις 4.874,13 για τέλη λατοµικών προϊόντων και 53.688,80 από τέλη για τα 
ιχθυοτροφεία.  
3. Τα υπόλοιπα των δανείων  που έχει πάρει ο ∆ήµος για να καλύψει την κρατική υποχρηµατοδότηση ανέρχονται 
στις 31.12.2014 σε 11.545.762,55ευρώ. 
4.Εχοντας σηµαντική υστέρηση εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισµό γίνεται µια τεράστια περικοπή κόστους 
µισθοδοσίας υπαλλήλων και εργατών, αλλά και στα έργα. Ενδεικτικά : 
α. Οι αµοιβές και έξοδα προσωπικού κωδ.:60 είναι µειωµένες σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα κατά 
1.032.684,79(-15,18%).. 

β. Τα έργα κωδ.:73 είναι µειωµένα σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα κατά 8.106.594,09(-78,40%).  

γ. Οι µελέτες κ.λ.π. κωδ.:74 είναι µειωµένες σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα κατά 1.711.640,03(-92,86%).  

5.Στην εισηγητική της Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων η ∆ηµοτική Αρχή αναφέρει µεταξύ άλλων : 

«…Το κριτήριο της εισπραξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ»… συνολικά στην χρήση του έτους 2014, το εισπρακτέο 
υπόλοιπο υπολείπεται ελάχιστα από τον συνολικό στόχο… Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται… και στην εφαρµογή 
αναγκαστικών µέτρων είσπραξης σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε (κατάσχεση εις χείρας τρίτου)…  

Για το κριτήριο των «Ιδίων Εσόδων» και των «Εσόδων ΠΟΕ» το Α’ τρίµηνο του έτους, έχουν τεθεί στόχοι που 
προβλέπεται να επιτευχθούν. Στην κατεύθυνση αυτή ο ∆ήµος µε τις παρακάτω µεταξύ άλλων ενέργειες : 

-Το µέτρο της εφαρµογής αναγκαστικών µέτρων είσπραξης σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε (κατάσχεση εις χείρας 
τρίτου) σε χρεώστες που είχαν οφειλές πάνω από 1.000 ευρώ. 

-Την εντατικοποίηση της ενηµέρωσης των πολιτών για τις οφειλές τους προς τον ∆ήµο. 

-Την επανεξέταση των υπαρχόντων µισθώσεων και την νέα εκµίσθωση ακινήτων του ∆ήµου. 

-….τη συγκράτηση των δαπανών και τη µη δηµιουργία νέων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων µε περιορισµό 
στις αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης...». 

Αυτή η πολιτική που εφαρµόζεται, µε οποιαδήποτε διαφοροποίηση και αν έχει στο µείγµα, αλλά µη αµφισβητώντας 

τον στόχο που είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου δεν µπορεί να δώσει 

φιλολαϊκές λύσεις παρά µόνο ψίχουλα για την ακραία φτώχια που κι αυτά αφαιρούνται από τα φτωχά λαϊκά 

νοικοκυριά.  ∆ιέξοδος είναι η οργάνωση, ο σωστός προσανατολισµός, ο αγώνας για την διεκδίκηση όλων εκείνων 

των αναγκαίων αιτηµάτων που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες του 21ου αιώνα και όχι η µιζέρια και  η  σκλαβιά 

που επιβάλουν για εµάς και τα παιδιά µας που µας πηγαίνει 100 χρόνια πίσω. Η προοπτική για την οριστική 

επίλυση  βρίσκεται στην συγκρότηση µιας πλατιάς λαϊκής συµµαχίας που θα ανατρέψει το σάπιο 

οικονοµικοκοινωνικό σύστηµα και ο λαός  θα καρπώνεται τον πλούτο που παράγει.». 

 
 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Ανουσάκης Νικόλαος   - Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή και 
Αλυσανδράτος Γεράσιµος και Άγγελος Κωνσταντάκης.                                                                                                                                                                                                                 
και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  

− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των 
στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 



− την 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 
2015  και εγκρίθηκε µε την αριθ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση του  Γενικού  Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

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

− Την εισήγηση της Προέδρου. 
   

                             
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 
ν.3852/2010, αφού έλεγξε την υλοποίηση του προϋπολογισµού του ∆ τρίµηνου του έτους 2014, 
υποβάλλει την Εκθεση της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και 
εξόδων του ∆ήµου ως ακολούθως: 

Α Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων ∆΄ τριµήνου του οικ. έτους 2014, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα  . 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ   ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ  ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014 
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 16.232.858,22 15.637.272,02 96,33 15.304.879,96 94,28 97,87 

1 
Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιούσια 616.094,22 1.076.670,13 174,76 804.356,79 130,56 74,71 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 40.832,89 64.406,74 157,73 64.406,74 157,73 100,00 

3 
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 4.942.567,31 3.196.324,81 64,67 3.176.563,65 64,27 99,38 

4 

Εσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών 1.678.498,48 2.361.311,73 140,68 2.320.994,17 138,28 98,29 

5 Φόροι και εισφορές 271.590,68 404.559,50 148,96 404.559,50 148,96 100,00 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 8.637.634,64 8.478.422,93 98,16 8.478.422,93 98,16 100,00 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 45.640,00 55.576,18 121,77 55.576,18 121,77 100,00 
1 Εκτακτα έσοδα 23.939.694,54 15.121.006,97 63,16 15.018.134,42 62,73 99,32 

11 
Εσοδα από την εκποίηση 
κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

12 
Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 11.779.504,56 10.889.285,94 92,44 10.889.285,94 92,44 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 
δαπάνες 11.525.784,13 3.393.804,69 29,45 3.393.804,69 29,45 100,00 

14 
∆ωρεές - κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 90.127,11 74.277,51 82,41 74.277,51 82,41 100,00 

15 
Προσαυξήσεις - πρόστιµα - 
παράβολα 167.386,46 363.604,74 217,22 260.732,19 155,77 71,71 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 376.892,28 400.034,09 106,14 400.034,09 106,14 100,00 

2 
Έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 1.476.134,04 1.052.122,69 71,28 838.204,51 56,78 79,67 



21 Τακτικά έσοδα 1.301.034,04 886.522,69 68,14 672.604,51 51,70 75,87 
22 Έκτακτα έσοδα 175.100,00 165.600,00 94,57 165.600,00 94,57 100,00 

3 
Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 6.638.348,25 6.094.635,40 91,81 708.088,64 10,67 11,62 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούµενων οικονοµικών 
ετών 6.638.348,25 6.094.635,40 91,81 708.088,64 10,67 11,62 

4 
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου 
και τρίτων 5.924.429,20 3.061.521,47 51,68 3.060.860,97 51,67 99,98 

41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 3.448.000,00 2.640.161,45 76,57 2.640.161,45 76,57 100,00 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.476.429,20 421.360,02 17,01 420.699,52 16,99 99,84 

5 
Χρηµατικό υπόλοιπο 
προηγούµενου Έτους 1.690.855,86           

  Σύνολα εσόδων 55.902.320,11 40.966.558,55 73,28 34.930.168,50 62,48 85,27 
 
 
 
Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εξόδων ∆΄τριµήνου του έτους του οικ. 
2014 εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα . 
 
 
 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 

       ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014 

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 28.623.166,46 27.119.075,13 105,55 24.758.576,63 86,50 23.933.086,77 23.933.086,77 83,61 96,67

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 6.803.359,12 6.679.902,99 101,85 5.891.504,20 86,60 5.770.674,33 5.770.674,33 84,82 97,95

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.235.440,00 1.110.685,34 111,23 970.024,02 78,52 933.420,70 933.420,70 75,55 96,23

62 Παροχές τρίτων 2.225.357,86 2.002.425,57 111,13 1.799.712,06 80,87 1.618.640,94 1.618.640,94 72,74 89,94

63 Φόροι - τέλη 78.032,00 69.875,00 111,67 44.964,84 57,62 44.964,84 44.964,84 57,62 100,00

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 393.621,13 314.736,32 125,06 195.961,83 49,78 117.034,73 117.034,73 29,73 59,72

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 2.120.000,00 2.120.000,00 100,00 1.887.503,32 89,03 1.887.403,49 1.887.403,49 89,03 99,99

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.496.739,06 1.256.079,30 119,16 1.100.689,65 73,54 947.588,03 947.588,03 63,31 86,09

67 
Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε τρίτους 14.190.242,40 13.530.771,94 104,87 12.839.853,04 90,48 12.584.996,04 12.584.996,04 88,69 98,02

68 Λοιπά Έξοδα 80.374,89 34.598,67 232,31 28.363,67 35,29 28.363,67 28.363,67 35,29 100,00

7 Επενδύσεις 12.398.620,14 4.988.433,05 248,55 2.817.312,89 22,72 2.243.045,28 2.243.045,28 18,09 79,62

71 

Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 430.301,07 314.457,55 136,84 297.492,36 69,14 92.960,33 92.960,33 21,60 31,25

73 Έργα 10.125.101,18 3.912.665,71 258,78 2.363.528,89 23,34 2.018.507,09 2.018.507,09 19,94 85,40

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
κλπ 1.843.217,89 761.309,79 242,11 156.291,64 8,48 131.577,86 131.577,86 7,14 84,19

75 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 14.634.714,47 7.921.867,09 184,74 7.675.787,17 52,45 6.139.346,20 6.139.346,20 41,95 79,98

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 2.151.184,03 2.048.851,30 104,99 1.939.237,56 90,15 1.532.621,71 1.532.621,71 71,25 79,03

82 Αποδόσεις 3.770.167,16 3.071.902,76 122,73 2.978.493,87 79,00 2.840.309,33 2.840.309,33 75,34 95,36

83 
Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 2.801.113,03 2.801.113,03 100,00 2.758.055,74 98,46 1.766.415,16 1.766.415,16 63,06 64,05



Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 5.912.250,25 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ

9 Αποθεµατικό 245.819,04                 

Σύνολα δαπανών 55.902.320,11 40.029.375,27 139,65 35.251.676,69 63,06 32.315.478,25 32.315.478,25 57,81 91,67
 
 

Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο                                Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Σοφία Γαρµπή  
Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       Α∆Α: 7 Ε5ΚΩΕ5-4ΜΜ 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  30 η  Ιανουαρίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    56   / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30 η   Ιανουαρίου  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  2896 / 27 -01 -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  έξι      ( 6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος                                                                        Ανδρέας Ζαπάντης                                                                                                  
3.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                   Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                  
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                 Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                              
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                  
 6. Ανουσάκης Νικόλαος  (προσήλθε στην 55/2015 απόφαση)                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                       
  Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  6ο 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. 
 
 

Αρ. 
έκθεση

ς 

Ηµ/νία 
έκδοσης 

Ποσό  Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 

190 15/01/2015 14.000 Φόροι - τέλη, ̟ρόστιµα (τέλη κυκλοφορίας, 
κινητή τηλεφωνία Π.Ο.Ε., ∆ΕΗ κοινόχρηστα 
κ.λ.̟. 

80.8114.01 0,00 

191 15/01/2015 10.000,00 Ε̟ιχορήγηση  Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
(οφειλή  2009) 

80.8117.30 0,00 



192 16/01/2015 45.000,00 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων - 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, 
Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α, ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ κ.λ.̟. 

80.8112.01 0,00 

204 20/01/2015 249,44 ∆ηµοσίευση ̟ροκηρύξεων[ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ] 

10.6462 4.224,73 

205 20/01/2015 40.000,00 Ανταλλακτικά λοι̟ών µηχανηµάτων   ( ο 
̟αρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής )  

20.6672 0,00 

206 20/01/2015 25.000,00 Συντήρηση και ε̟ισκευή λοι̟ών 
µηχανηµάτων  ( ο ̟αρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
̟ρο̟ληρωµής )  

20.6264 0,00 

207 20/01/2015 3.000,00 Αµοιβές τεχνικών. 00.6117.01 7.000,00 

208 20/01/2015 2.617,02 Λοι̟ές ̟ροµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35.6699 12.382,98 

209 20/01/2015 378,23 ∆ηµοσίευση ̟ροκηρύξεων[ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ] 

10.6462 3.846,50 

210 20/01/2015 70,11 Αµοιβές δικαστικών ε̟ιµελητών[ΧΑΡ. 
ΚΟΥΤΑΒΑΣ, ορισθέντα µε την 
αριθµ.610/2014 α̟όφαση της Οικ. 
Ε̟ιτρο̟ής] 

00.6116 4.929,89 

211 21/01/2015 1.205,40 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού - Στήριξη 
εφαρµογής δι̟λογραφικού 
συστήµατος[ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ eCM 
ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & eCM 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ 

10.6266.00 5.574,60 

212 21/01/2015 124.400,00 Εργασίες κτιριακών υ̟οδοµών ( ανακαίνιση 
κτιρίου ό̟ου θα εγκατασταθεί το ενυδρείο 
και το ∆ΙΟΡΑΜΑ   ) - Ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα 
INTERREG IV: ∆ιε̟ιστηµονικά ενυδρεία  για 
την ̟ροώθηση του φυσικού ̟εριβάλλοντος 
και της ιστορίας -ΑPREH 

70.7326.04 0,00 

213 21/01/2015 7.701,95 Αρχιτεκτονική και Η/Μ µελέτη για το 
Ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα INTERREG IV: 
∆ιε̟ιστηµονικά ενυδρεία  για την ̟ροώθηση 
του φυσικού ̟εριβάλλοντος και της ιστορίας -
ΑPREH 

70.7412.19 0,00 

214 21/01/2015 3.553,53 ∆α̟άνες µετακίνησης - διαµονής  για  το 
υρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα INTERREG IV: 
∆ιε̟ιστηµονικά ενυδρεία  για την ̟ροώθηση 
του φυσικού ̟εριβάλλοντος και της ιστορίας -
ΑPREH 

70.7425.06 0,00 

215 21/01/2015 900,00 Υ̟ηρεσίες γραµµατειακής υ̟οστήριξης  
υρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα INTERREG IV: 
∆ιε̟ιστηµονικά ενυδρεία  για την ̟ροώθηση 
του φυσικού ̟εριβάλλοντος και της ιστορίας -
ΑPREH 

70.7425.07 0,00 

216 21/01/2015 400,00 Υ̟ηρεσίες  ε̟ικοινωνίας κια καταχώρησης σε 
ΜΜΕ για το ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα 
INTERREG IV: ∆ιε̟ιστηµονικά ενυδρεία  για 
την ̟ροώθηση του φυσικού ̟εριβάλλοντος 
και της ιστορίας -ΑPREH 

70.7425.11 0,00 



217 21/01/2015 4.875,01 ∆ηµιουργία έντυ̟ου υλικού για το 
ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα INTERREG IV: 
∆ιε̟ιστηµονικά ενυδρεία  για την ̟ροώθηση 
του φυσικού ̟εριβάλλοντος και της ιστορίας -
ΑPREH 

70.7425.12 0,00 

218 22/01/2015 3.000,00 Υ̟ηρεσίες  α̟εικόνισης βυθού  σε χάρτες GIS 
για το Ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα INTERREG IV: 
∆ιε̟ιστηµονικά ενυδρεία  για την ̟ροώθηση 
του φυσικού ̟εριβάλλοντος και της ιστορίας -
ΑPREH 

70.7425.14 0,00 

219 22/01/2015 14.895,44 Εξοδα  µετακίνησης και διαµονής 
"Ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα INTERREG IV: 
Αξιο̟οίηση της κοινής ταυτότητας γύρω α̟ό 
την ̟έτρα -VIS  

70.7425.17 0,00 

220 22/01/2015 1.800,00 Υ̟ηρεσίες Συντονισµού  για Ευρω̟αϊκό 
̟ρόγραµµα INTERREG IV: Αξιο̟οίηση της 
κοινής ταυτότητας γύρω α̟ό την ̟έτρα -VIS  

70.7425.18 0,00 

221 22/01/2015 1.650,00 Υ̟ηρεσίες οικονοµικής   διαχείρισης για 
Ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα INTERREG IV: 
Αξιο̟οίηση της κοινής ταυτότητας γύρω α̟ό 
την ̟έτρα -VIS  

70.7425.19 0,00 

222 22/01/2015 3.750,00 Υ̟ηρεσίες  ε̟ικοινωνίας ( καταχωρήσεις  σε 
ΜΜΕ και ̟αραγωγή  WEB NEWS LETTER 
για Ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα INTERREG IV: 
Αξιο̟οίηση της κοινής ταυτότητας γύρω α̟ό 
την ̟έτρα -VIS  

70.7425.20 0,00 

223 22/01/2015 14.837,50 ∆α̟άνες Εκτυ̟ώσεις  για Ευρω̟αϊκό 
̟ρόγραµµα INTERREG IV: Αξιο̟οίηση της 
κοινής ταυτότητας γύρω α̟ό την ̟έτρα -VIS  

70.7425.21 0,00 

224 22/01/2015 1.500,00 Υ̟ηρεσίες Γραµµατιακής Υ̟οστήριξης για 
Ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα INTERREG IV: 
Αξιο̟οίηση της κοινής ταυτότητας γύρω α̟ό 
την ̟έτρα -VIS  

70.7425.25 0,00 

225 22/01/2015 11.400,00 Υ̟ηρεσίες διοργάνωσης  εθνικού 
διαγωνισµού µε θέµα την Πέτρα  (λειτουργία 
NFOPOINT CENTER , Ε̟ιτρο̟ή 
αξιολόγησης υ̟οψηφίων, διοργάνωση  
διαγωνισµού κ.λ.̟ ) για το Ευρω̟αϊκό 
̟ρόγραµµα INTERREG IV: Αξιο̟οίηση της 
κοινής ταυτότητας γύρω α̟ό την ̟έτρα -VIS  

70.7425.26 0,00 

226 22/01/2015 3.800,00 Παραγωγή DVD της νικήτριας ταινίας 
µικρού µήκους για την ̟έτρα , 
συµ̟εριλαµβανοµένης και της µετάφρασης 
για το Ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα INTERREG IV: 
Αξιο̟οίηση της κοινής ταυτότητας γύρω α̟ό 
την ̟έτρα -VIS  

70.7425.27 0,00 

227 22/01/2015 15.500,00 Υ̟ηρεσίες διοργάνωσης  συµµετοχής ∆ήµου 
σε εκθέσεις - ̟αρουσιάσεις για το έργο 
Ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα INTERREG IV: 
Αξιο̟οίηση της κοινής ταυτότητας γύρω α̟ό 
την ̟έτρα -VIS  

70.7425.28 0,00 

228 22/01/2015 200,00 Ανα̟αραγωγή ̟έτρινου συµβόλου του 
PROJECT για   το Ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα 
INTERREG IV: Αξιο̟οίηση της κοινής 
ταυτότητας γύρω α̟ό την ̟έτρα -VIS  

70.7425.29 0,00 



229 22/01/2015 2.000,00 ∆ηµιουργία συλλογής  φωτογραφιών έργων 
αρχιτεκτονικής α̟ό ̟έτρα και ̟αραγωγή 
ψηφιακών αντιγράφων (DVD ) 
συµ̟εριλαµβανοµένης και της µετάφρασης 
για το Ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα INTERREG IV: 
Αξιο̟οίηση της κοινής ταυτότητας γύρω α̟ό 
την ̟έτρα -VIS  

70.7425.30 0,00 

230 22/01/2015 1.000,00 Βραβείο νικητήριου DVD σχετικά µε τα 
̟έτρινα µνηµεία στην Κεφαλλονιά 

70.7425.32 0,00 

231 22/01/2015 1.200,00 Υ̟ηρεσίες οικονοµικής   διαχείρισης για 
Ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα INTERREG IV: 
∆ιε̟ιστηµονικά ενυδρεία  για την ̟ροώθηση 
του φυσικού ̟εριβάλλοντος και της ιστορίας -
ΑPREH 

70.7425.33 0,00 

232 23/01/2015 100,00 Φορολογικά κ.λ.̟ ̟ρόστιµα και 
̟ροσαυξήσεις (ΠΟΕ) 

80.8131.00 0,00 

233 23/01/2015 22.140,00 Φορολογικά κ.λ.̟ ̟ρόστιµα και 
̟ροσαυξήσεις (ΠΟΕ) 

80.8122.136 0,00 

234 23/01/2015 4.714,22 Ανά̟λαση κεντρικής ̟λατείας οικισµού 
Βλαχάτων ∆. Λειβαθούς Κεφαλλονιάς (ε̟ιχ. 
α̟ό Πράσινο Ταµείο) 

80.8122.144 0,00 

235 23/01/2015 47.410,65 Εσωτερική Οδο̟οιϊα. ∆ήµου Λειβαθούς  ( 
∆.∆. Σ̟αρτιών) -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗς ΕΛΛΑ∆ΟΣ 2007-2013 

80.8122.149 0,00 

236 23/01/2015 92.872,62 Πληρωµή έργου "∆ρόµος Φάλαρης ∆.∆. 
Αργοστολίου και Πυλάρου -Τµήµα ( ∆ήµου 
Πυλάρου ∆ιβαράτα -Φάλαρη) -ΣΑΕΠ ΚΑ  
2002ΜΠ02230037 

80.8122.166 0,00 

237 23/01/2015 10.676,40 Αναβάθµιση ̟λατείας Κοντογουράτων ∆ 
Αργοστολίου ΣΑΤΑ 

80.8122.01 1.202,60 

238 23/01/2015 6.986,40 Αναβάθµιση ̟λατείας µε το µνηµείο Εθνικής 
Αντίστασης Καρδακάτων ∆.∆ Θηναίας ΣΑΤΑ 

80.8122.02 0,00 

239 23/01/2015 300,00 Α̟οχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΣΑΕ 0758)-1ο Υ̟οέργο " Α̟οχέτευση 
ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς" 

80.8122.05 0,00 

240 23/01/2015 12.120,00 Κυκλοφοριακή διερεύνηση & σήµανση 
̟εριοχής ̟όλεως Ληξουρίου ΣΑΤΑ 

80.8123.08 0,00 

241 23/01/2015 100.000,00 Ε̟ιστροφή  χρηµάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων  

80.8261.01 0,00 

242 23/01/2015 5.652,50 Κατασκευή  ̟έτρινου τοιχίου στα Πατρικάτα  80.8122.55 0,00 

243 23/01/2015 17.850,00 Κατασκευή  ̟έτρινου τοιχίου στις 
Βασιλικάδες  

80.8122.132 0,00 

244 23/01/2015 6.230,40 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΟ ΦΙΣΚΑΡ∆Ο 

80.8122.117 0,00 

245 23/01/2015 6.907,95 Τοιχο̟οιία ∆ηµοτικού Σχολείου Τουλιάτων  80.8122.137 0,00 

246 23/01/2015 3.357,15 ∆ρόµος ̟ρος ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων 
ΣΑΤΑ 

80.8122.36 0,00 

247 23/01/2015 444,08 Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων ε̟αγγελµατιών 80.8112.02 1.055,92 

248 23/01/2015 6.451,00 Μελέτη ανάδειξης -  αξιο̟οίησης τουριστικού 
̟ερι̟τέρου Καλλιθέας - τεύχη δηµο̟ράτησης 
Αρχιτεκτονικής µελέτης  

80.8123.01 0,00 

249 26/01/2015 10.000,00 Συντήρηση και ε̟ισκευή   εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου  

20.7336.31 0,00 

251 27/01/2015 440,95 Προµήθεια λοι̟ού υλικού  20.6654.00 14.559,05 



252 28/1/2015 2.048,00 Προµήθεια   µηχανηµάτων ( θρυµµατιστής 
κλαδιών , µηχανή γκαζόν κ.λ.π. )  

35.7135.00 2.952,00 

253 28/1/2015 288,00 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10.7133 872,31 
254 28/1/2015 182,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10.6672 4.426,00 
255 28/1/2015 45,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

µηχανηµάτων 
10.6264 9.905,80 

256 28/1/2015 400,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 19.600,00 
257 28/1/2015 209,59 Προµήθεια πινακίδων οροσήµανσης και 

τροχαίας 
30.7135.09 14.790,41 

258 28/1/2015 49,20 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων 

10.6264 9.905,80 

259 28/1/2015 392,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10.6672 4.426,00 
260 28/1/2015 2.933,55 Προµήθεια εντύπων και υλικών 

µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

10.6613 57.066,45 

261 28/1/2015 15.000,00 Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών  
εφαρµογής προγράµµατος προστασίας 
αδέσποτων σκύλων[ΣΥΜΒΑΣΗ] 

70.6162,22 0,00 

262 28/1/2015 300.000,00 Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 
προβολής, ανάδειξης και δικτύωσης του 
Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της 
Κεφαλλονιάς µε χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών (- Κ.ΟΠΣ 
381380   

10.7336.00 0,00 

263 28/1/2015 69.388,85 Αναβάθµιση Φωτισµού Κοινοχρήστων 
Χώρων Αργοστολίου για την Εξοικονόµηση 
ενέργειας. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

30.7336.91 0,00 

264 28/1/2015 800.000,00 ΚΟΜΠΑΚΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ ( ΣΑΕΠ ,)  

25.7326.21 0,00 

265 28/1/2015 4.200,00 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΙΟΥ ∆.Ε. 
ΕΡΙΣΟΥ ( ΣΑΤΑ  ) [2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ] 

30.7412.67 0,00 

266 28/1/2015 392.180,09 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ µε κωδικό MIS465676 από 
το Επιχ. Προγραµ. "∆υτική  Ελλάδα-
Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι" 

30.7331.01 0,00 

267 28/1/2015 451,84 ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΓΙΑ  ΜΕ 96223, 
ΜΕ29586[κρ] 

20.6253 24.548,16 

268 28/1/2015 547,02 ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ  ΜΕ 40960, ΜΕ 
34616 

20.6253 24.001,14 

269 28/1/2015 98,90 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ  ΚΗΥ 5879 20.6253 23.902,24 
271 28/1/2015 380,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ 

κ.λ.π.) 
10.7135.00 1.405,27 

272 28/1/2015 4.452,00 Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  
χώρων  

30.6661 8.454,48 

273 28/1/2015 1.194,71 Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία 20.6699 4.533,09 
274 28/1/2015 272,20 Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία 20.6699 4.533,09 
275 28/1/2015 2.093,52 Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  

χώρων  
30.6661 8.454,48 

276 28/1/2015 3.839,69 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός. 10.7133 890,31 
277 28/1/2015 1.045,50 Συντήρηση και επισκευή σκευών , επίπλων 

και λοιπού εξοπλισµού. 
10.6265 3.954,50 

278 29/1/2015 640,73 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10.6672 3.785,27 
279 29/1/2015 4.501,36 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήµατα και λογισµικά 
10.7134.00 498,64 

280 29/1/2015 10.845,20 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 20.6682.01 1.340,03 
281 29/1/2015 6.881,32 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 30.6682 6.051,50 



286 29/1/2015 196,80 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων. 10.6463 14.803,20 
287 29/1/2015 1.794,57 Λοιπά έξοδα τρίτων. Πρόγραµµα για 

αγκυροβόλιο Αγίας Ευφηµίας. 
10.6162 18.205,43 

288 29/1/2015 1.968,00 Ανανέωση τεχνικής υποστήριξης συστήµατος 
Προνοιακών Επιδοµάτων. 

10.6266,00 3.606,60 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω «Στην σηµερινή εισήγηση για Έγκριση ∆απανών και ∆ιάθεση 
Πιστώσεων διαπιστώνουµε τα παρακάτω : 

1. Είκοσι(20) εντολές για έγκριση δαπανών αξίας 218.363,43 ευρώ αφορούν το πρόγραµµα INTEREG IV 
(συνολικής αξίας περίπου 1,5 εκ. ευρώ) που έχει θέµα τα κοινά στοιχεία της πέτρας Ελλάδας-Ιταλίας και το 
ενυδρείο. Είναι χαρακτηριστικό να αναφέρουµε µερικά στοιχεία για το που πάνε τα χρήµατα αυτά: 

- ∆απάνες µετακίνησης και διαµονής,  

-Υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης,  

-Υπηρεσίες επικοινωνίας και  καταχώρησης σε ΜΜΕ, 

- ∆ηµιουργία εντύπου υλικού, 

-Υπηρεσίες συντονισµού, 

-Υπηρεσίες οικονοµικής διαχείρισης, 

-∆απάνες για εκτυπώσεις, 

-Υπηρεσίες διοργάνωσης εθνικού διαγωνισµού, 

-Παραγωγή DVD, 

-Υπηρεσίες διοργάνωσης, 

-Αναπαραγωγή πέτρινου συµβόλου, 

-∆ηµιουργία συλλογής φωτογραφιών, 

-Βραβείο νικητήριου DVD. 

2. Έχουµε  37 εισηγήσεις για εγκρίσεις δαπανών αξίας 166.606 ευρώ που είναι έτοιµες µέσω των κατατµήσεων για 
απευθείας αναθέσεις. Μεταξύ αυτών είναι 3 αναθέσεις για ασφάλιστρα που όπως έχουµε επισηµάνει έπρεπε να 
έχει γίνει διαγωνισµός που να διασφαλίζει και την πιο επαρκή αλλά και την πιο οικονοµική κάλυψη για τον ∆ήµο 

 
Ψηφίζουµε  τις παρακάτω προτάσεις: 192-204-209-234-235-236-239-261-264-265-266 και 286/2015.» 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή – Άγγελος Κωνσταντάκης και  Αλυσανδράτος Γεράσιµος- 
Ιωάννης Λυκούδης και Νικόλαος Ανουσάκης  .                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
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 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της  Προέδρου  :   
 
 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

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

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         
                                                                                                                                        Α∆Α: 7Π∆ΘΩΕ5-2Σ1  
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  30 η  Ιανουαρίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    57   / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Καταγγελία µίσθωσης ακινήτου και κατάπτωση εγγυητικής Επιστολής υπέρ ∆ήµου.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30 η   Ιανουαρίου  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  2896 / 27 -01 -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  έξι      ( 6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος                                                                        Ανδρέας Ζαπάντης                                                                                                                                         
3.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                   Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                 Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                     
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                  
 6. Ανουσάκης Νικόλαος  (προσήλθε στην 55/2015 απόφαση)                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                       
  Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ο οποίος εισηγούµενος   το  7ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Καταγγελία µίσθωσης ακινήτου και κατάπτωση εγγυητικής Επιστολής υπέρ ∆ήµου.  
» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

 Στις 28 Απριλίου του έτους 1997 υπογράφτηκε µισθωτήριο συµβόλαιο για ακίνητο του πρώην 
∆ήµου Παλικής, κατάστηµα στο Ισόγειο του Πνευµατικού Κέντρου, µε τον κ.Γεράσιµο Κατσαΐτη  του 
∆ιονυσίου. Η µίσθωση είχε διάρκεια δυο ετών αλλά παρατάθηκε λόγω των δικαιωµάτων που παρείχε 
ο ν.813/1978 περί εµπορικών µισθώσεων,  µε αύξηση του µισθώµατος το οποίο προβλεπόταν στο 
αρχικό µισθωτήριο (15%) και κατοχυρώθηκε µε σύνταξη νέου µισθωτηρίου αναπροσαρµογής ενοικίου 
στις 3 Μαΐου του έτους 1999.   

Με την υπ` αρίθµ. 59899/29-12-2014 αίτησή του, ο µισθωτής  καταγγέλλει την µίσθωση και αφού 
περιγράφει γεγονότα που κατά την γνώµη του επιβάρυναν την δραστηριότητα του ως επιτηδευµατία, 
όπως κόστη που ανέλαβε ο ίδιος λόγω επισκευών και αποκατάστασης προβληµάτων που 
δηµιουργήθηκαν από τους καταστρεπτικούς σεισµούς, ζηµιές στον έµπροσθεν αυτού δρόµο και στο 
πεζοδρόµιο, τις επιπτώσεις από την γενικότερη οικονοµική συγκυρία, ζητά την αφαίρεση των 
µισθωµάτων έτους 2014, των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης και των προσαυξήσεών τους, τα τέλη 
των κοινοχρήστων χώρων έτους 2014, τον συµψηφισµό της εγγύησης ύψους 5.282,46€ και τον 
συµψηφισµό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. που έχει καταβάλει για λογαριασµό του εκµισθωτή.  



Για τα ζητήµατα που περιγράφει ο µισθωτής στην αίτησή του σας γνωρίζουµε τα εξής 

-Για το θέµα των συµψηφισµών των οφειλών µε µισθώµατα και τέλη κοινοχρήστων χώρων, αρµόδιο 
είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού αφορούν διαγραφή βεβαιωµένων οφειλών του χρεώστη αν και 
επισηµαίνεται ότι µέχρι και σήµερα γίνεται χρήση του ακινήτου, ενώ για τον συµψηφισµό των τελών 
ύδρευσης, αποχέτευσης και των προσαυξήσεων τους, αρµόδια είναι η ∆ΕΥΑΚ. -Για το θέµα του 
συµψηφισµού της εγγύησης, ο µισθωτής µε την υπ`αρίθµ. 55424/1-12-2014 αίτησή του ζήτησε την 
υπαγωγή του στην ευνοϊκή ρύθµιση του ν.4257/2014 για συνολική οφειλή 59.627,86€ (49.738,47€ 
κεφάλαιο και 9.889,39€ προσαυξήσεις) και την εξόφλησή της σε 100 δόσεις. Κατά συνέπεια τίθεται 
θέµα, όπως προβλέπεται και στο αρχικό µισθωτήριο, της κατάπτωσης υπέρ του ∆ήµου του ποσού της 
εγγύησης λόγω της µη ορθής τήρησης των όρων του συµβολαίου. Σηµειώνουµε ότι στον χρεώστη έχει 
δεσµευθεί η χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας.     -Για το θέµα 
του συµψηφισµού µε οφειλές ενοικίων του ποσού του ΕΕΤΗ∆Ε, η υπηρεσία µας έχει κάνει τις 
απαραίτητες ενέργειες στέλνοντας έγγραφο στη ∆ΟΥ κυριότητας του ακινήτου και συνεπώς απαλλαγής 
του από το ειδικό τέλος. ∆εν έχει γίνει όµως ακόµα η επανεκαθάριση του ειδικού τέλους, η οποία θα 
εκτελεσθεί µέσω συµψηφισµού οφειλών του πρώην µισθωτή προς το ∆ήµο. Αναµένουµε  τη σχετική 
ενηµέρωση. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η οικονοµική επιτροπή να αποδεχθεί την καταγγελία της µίσθωσης, η 
εγγύηση ποσού 5.282,46€ να καταπέσει ως ποινική ρήτρα υπέρ του ∆ήµου για την µη ορθή τήρηση 
των όρων της µίσθωσης ενώ µετά από έλεγχο του µισθίου, αυτό να παραδοθεί στο ∆ήµο µε σύνταξη 
σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής.  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) την  59899/29-12-2014 αίτησή του   κ.Γεράσιµου  Κατσαΐτη  του ∆ιονυσίου. 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της  αρµόδιας Υπηρεσίας  :   
 
 

                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Αποδέχεται την  καταγγελία  µίσθωσης  ακίνητου  του πρώην ∆ήµου Παλικής, 
        ( κατάστηµα στο Ισόγειο του Πνευµατικού Κέντρου) από τον  µισθωτή   κ. Γεράσιµο  Κατσαΐτη  
του ∆ιονυσίου. 
2. Ορίζει όπως   η  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της µίσθωσης  του ποσού  

των 5.282,46 €  εκπέσει ως ποινική ρήτρα  υπέρ του ∆ήµου για την µη ορθή τήρηση των όρων 
της µίσθωσης. 

3. Μετά από έλεγχο για την κατάσταση του ακινήτου, το µίσθιο  θα παραδοθεί στο ∆ήµο µε την 
σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης –παραλαβής.    

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 



                                                                                                                     Α∆Α: 7ΘΦ2ΩΕ5-6ΟΨ    
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  30 η  Ιανουαρίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   58    / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών  προµηθειών 

∆ήµου (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ).    

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30 η   Ιανουαρίου  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  2896 / 27 -01 -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  έξι      ( 6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος                                                                        Ανδρέας Ζαπάντης                                                                                                                                                           
3.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                   Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                                                                                                                                      
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                 Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                           
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                  
 6. Ανουσάκης Νικόλαος  (προσήλθε στην 55/2015 απόφαση)                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                       
  Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  8 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών  
προµηθειών ∆ήµου (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ)» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής : 

Εισήγηση: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, 

Προµηθειών ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ: «Η διενέργεια διαγωνισµών προµηθειών και η αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων διαγωνισµών, γίνεται από επιτροπές. Οι επιτροπές µπορούν να συγκροτούνται για 

χρονικό διάστηµα ενός έτους και γνωµοδοτούν πέραν των θεµάτων αξιολόγησης και για κάθε θέµα που 

προκύπτει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. Οι επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του δηµοτικού ή 

κοινοτικού συµβουλίου και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προµήθειας, από τρεις 

δηµοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την 

συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προµήθειας απαιτούνται υπάλληλοι 

ορισµένης ειδικότητας τους οποίους ο δήµος ή η κοινότητα δεν διαθέτουν τότε αυτοί 



υποδεικνύονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα ή 

των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισµού. Για προµήθειες προϋπολογισθείσας αξίας 

άνω των 211.129 Ευρώ στην παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι δυνατό να 

συµµετέχουν επί πλέον ως µέλη δύο δηµοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης 

της φύσεως της προµήθειας. Εάν ο δήµος ή η κοινότητα δεν διαθέτει τέτοιους υπαλλήλους τότε 

αυτοί υποδεικνύονται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων των φορέων που 

αναφέρονται ανωτέρω. Σε όλες τις επιτροπές, µαζί µε τα τακτικά µέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές 

τους οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά 

µέλη.» 

Με την υπ' αριθ. 121/2011 Πράξη του Στ' Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι 

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε'και 4 του Ν. 3852/2010, 

αρµόδια για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού προµηθειών είναι 

η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω : 

Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. 

Η αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περιλαµβάνει την διαδικασία κληρώσεως για τον 

ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµοσίων 

διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, 

υπηρεσιών ή έργων. 

Η ∆/νση Οικ. Υπηρεσιών διενήργησε στις 15-01-2015 κλήρωση  σύµφωνα µε την υπ΄άριθ. 1148 

12-1-2015 ανακοίνωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) που θα 

συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, προµηθειών 

του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2015 σύµφωνα µε τον Ν.4155/13 και την υπ΄αριθ. Π1/2390 

απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αφορά τις διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και την 

απαίτηση για την ύπαρξη πιστοποιηµένων χρηστών από τον φορέα διενέργειας του διαγωνισµού 

για την εφεξής ηλεκτρονική διενέργεια των διαγωνισµών. 

Τα ονόµατα των δηµοτικών υπαλλήλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο υπ' αριθµ. πρωτ. 1705/15-

1-2015 πρακτικό κληρώσεως που κατατίθεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Ύστερα από τα ανωτέρω καλείστε να αποφασίσετε για την συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισµού/αξιολόγησης προσφορών, προµηθειών ∆ήµου. 

 

To πρακτικό κλήρωσης αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και έχει ως κάτωθι: 

 

 



  

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Την  συγκρότηση και την λειτουργία της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  την 
θεωρούµε µια πολύ σηµαντική διαδικασία για αυτό είχαµε ζητήσει από την ∆ηµοτική Αρχή και έχει γραφτεί και στα 
πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής να µας ενηµερώσετε για να είµαστε παρόντες στην 
διαδικασία αυτή. Πράγµα που δεν πράξατε, το αποφύγατε γιατί προφανώς δεν το θέλατε για τους λόγους που µόνο 
εσείς γνωρίζεται και πρέπει να εξηγήσετε. Για τον λόγο αυτό καταψηφίζουµε την εισήγηση». 



Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή – Άγγελος Κωνσταντάκης -  Αλυσανδράτος Γεράσιµος –Ιωάννης Λυκούδης  
και Νικόλαος Ανουσάκης .                                                                                                                                                                                                                                                                    
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2)την µε  αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
3) τον Ν.4155/13 και την υπ΄αριθ. Π1/2390 απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης 
4) το µε αρίθµ πρωτ. 1705/2015 Πρακτικό Κλήρωσης. 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της  αρµόδιας Υπηρεσίας  :   
 
 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, Προµηθειών ∆ήµου 

σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ όπως παρακάτω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ                                                        

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Σοφία Κουστουµπάρδη Τ.Ε ∆ιοικ. Λογιστικού.            Αικατερίνη Ελευθεράτου   Π  Ε 1 ∆ιοικ. 

2. Κωνσταντίνος Παγουλάτος ∆.Ε ∆ιοικητικού               Θεόδωρος Μαντζουράτος Π.Ε Οικον. Λογιστ. 

3. ∆ιονύσιος Παγώνης Π.Ε ∆ιοικητικού                           ∆ιονυσία Πάτσε Τ.Ε 17 Λογιστικού. 

Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται ο κ. ∆ιονύσιος Παγώνης ως αρχαιότερος των παραπάνω 

υπαλλήλων. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    Α∆Α: 7ΚΤΒΩΕ5-71Β         
                                                                                                                                          



    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  30 η  Ιανουαρίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     59  / 2015 

 

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση Τέλους   Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, οικονοµικού έτους 2014 .   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30 η   Ιανουαρίου  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  2896 / 27 -01 -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  έξι      ( 6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος                                                                        Ανδρέας Ζαπάντης                                                                                                                                                           
3.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                   Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                                                    
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                 Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                           
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                  
 6. Ανουσάκης Νικόλαος  (προσήλθε στην 55/2015 απόφαση)                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                       
  Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  9ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Βεβαίωση Τέλους   Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
οικονοµικού έτους 2014.  » έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
ΘΕΜΑ: Αιτήσεις καταστηµαταρχών υγειονοµικού ενδιαφέροντος  
 

Στην Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Κεφαλλονιάς διαβιβάσθηκαν τέσσερις αιτήσεις καταστηµαταρχών 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (1807/16.1.15, 1358/13.1.15, 1778/16.1.15, 1160/12.1.15) µε τις οποίες ζητούν τη µη 
εφαρµογή των αριθ. 50412/22-12-2014, 50407/22-12-2014 50418/22-12-2014 και 50417/22-12-2014 αποφάσεων 
αντιδηµάρχου κ. Ματιάτου µε θέµα την επιβολή αναλογούντος τέλους και προστίµου για αυθαίρετη χρήση 
κοινοχρήστου χώρου, επειδή αφενός µεν κατά την ηµεροµηνία που µηνύθηκαν από το Α.Τ. Αργοστολίου δεν 
διέθεταν την προβλεπόµενη άδεια ωστόσο είχαν καταθέσει αιτήσεις προγενέστερα και δεν προσήλθαν να 
πληρώσουν έγκαιρα (απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση αδείας χρήσης κοινοχρήστου χώρου) λόγω 
οικονοµικής αδυναµίας τους, αφετέρου έλαβαν τις προβλεπόµενες άδειες κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2014 
την 31-12-2014. 

Οι αιτούντες καταστηµατάρχες είναι οι κάτωθι: 
1) «Ε ΚΟΝΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» (νόµιµος εκπρόσωπος Κονάδης Ευάγγελος) ιδιοκτήτης Ζαχαροπλαστείου µε 
εργαστήριο – εστιατόριο µε την επωνυµία “PREMIER” 
 2) «Νικόλαος ∆επούντης & ΣΙΑ Ε.Ε» (νόµιµος εκπρόσωπος ∆επούντης Νικόλαος) ιδιοκτήτης επιχείρησης 
µαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής – επιχειρήσεις µαζικής εστίασης – επιχείρηση µαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) µε την επωνυµία «ΠΑΝ-ΝΙΚ» 
3) «Α. ΓΑΛΑΤΗΣ – Σ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ Ο.Ε» (νόµιµος εκπρόσωπος Γαλάτης Άγγελος) ιδιοκτήτης εστιατορίου 
εντός του ξενοδοχείου «ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ» µε την επωνυµία «IL PALAZZINO»  
4) «ΑΦΟΙ ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ Ο.Ε» (νόµιµος εκπρόσωπος Βανδώρος Γεώργιος) ιδιοκτήτης επιχείρησης µαζικής 
εστίασης και αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής 
– κρύας κουζίνας) µε την επωνυµία «Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ». 
  Από το ιστορικό της υπόθεσης προκύπτουν τα εξής:  

Στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς διαβιβάσθηκαν οι αριθ. 1020/14120/48/22-10-2014,  1020/11392/13/22-10-
2014,  1020/19705/5/22-10-2014 και 1020/19688/22-10-2014 εκθέσεις αρχής του Αστυνοµικού Τµήµατος 



Αργοστολίου για τις κατά νόµο ενέργειες, επειδή διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 3 Ν. 1080/80 στα 
ανωτέρω  καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που οι ιδιοκτήτες τους είχαν τοποθετήσει καθίσµατα σε 
δηµοτικό χώρο έξωθεν των καταστηµάτων τους  στερούµενοι σχετικής αδείας  από την αρµόδια ∆ηµοτική Αρχή.  

Επειδή από τις ανωτέρω εκθέσεις αρχής δεν προέκυπτε εµβαδό της αυθαίρετης κατάληψης ώστε να 
εφαρµοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 ακολούθησε αλληλογραφία  του τµήµατος 
αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε το αστυνοµικό τµήµα 
Αργοστολίου και διευκρινίστηκε εγγράφως ότι η αυθαίρετη κατάληψη είναι τόση όση και η δυναµικότητα που 
αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων αυτών. 

Ακολούθησαν οι αριθ. 50412/22-12-2014, 50407/22-12-2014 50418/22-12-2014 και 50417/22-12-2014 
αποφάσεις αντιδηµάρχου κ. Ματιάτου µε θέµα την επιβολή αναλογούντος τέλους και προστίµου για αυθαίρετη 
χρήση κοινοχρήστου χώρου. 

Οι ανωτέρω αιτούντες είχαν καταθέσει αίτηση για άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου ως εξής: 
1. Αριθ. Πρωτ. 30085/27-6-2014 αίτηση  «Ε ΚΟΝΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» 
2. Αριθ. Πρωτ. 31584/7-7-2014 αίτηση «Νικόλαος ∆επούντης & ΣΙΑ Ε.Ε» 
3. Αριθ. Πρωτ. 36758/4-8-2014 αίτηση «Α. ΓΑΛΑΤΗΣ – Σ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ Ο.Ε» 
4. Αριθ. Πρωτ. 25854/6-6-2014 αίτηση ) «ΑΦΟΙ ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ Ο.Ε» 
Σε συνέχεια των αιτήσεων αυτών εκδόθηκαν οι κάτωθι άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2014: 
1. 219/31-12-2014 άδεια «Ε ΚΟΝΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» 
2. 220/31-12-2014 άδεια «ΑΦΟΙ ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ Ο.Ε» 
3. 221/31-12-2014 άδεια «Νικόλαος ∆επούντης & ΣΙΑ Ε.Ε» 
4. 222/31-12-2014 άδεια «Α. ΓΑΛΑΤΗΣ – Σ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ Ο.Ε» 
Ωστόσο λόγω των καταστρεπτικών σεισµών της 26ης Ιανουαρίου 2014 και 3ης Φεβρουαρίου 2014 που 

έπληξαν τον ∆ήµο µας και είχαν σαν αποτέλεσµα την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης και συγκεκριµένα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την αριθ. 456/27-1-
2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας η οποία είναι σε ισχύ, αλλά και της έντονης και 
παρατεταµένης µετασεισµικής δραστηριότητας η επαγγελµατική δραστηριότητα των καταστηµαταρχών 
παρουσίασε ιδιαίτερη κάµψη. Το γεγονός αυτό το οποίο εντάσσεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας σε 
συνδυασµό µε την ήδη υφιστάµενη δεινή οικονοµική κατάσταση της χώρας, οδήγησε σε εξαιρετικό περιορισµό 
των αναµενόµενων εσόδων τους και την περιέλευση αυτών σε κατάσταση οικονοµικής αδυναµίας.  

Αναγνωρίζοντας δε τα δυσµενή αποτελέσµατα που επέφεραν οι καταστρεπτικοί σεισµοί της 26ης Ιανουαρίου 
2014 και της 3ης Φεβρουαρίου 2014 στον ∆ήµο µας ακόµη και το ίδιο το Κράτος όσον αφορά το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς έχει προβεί µε διάταξη νόµου σε ιδιαίτερες φορολογικές ελαφρύνσεις λόγω σεισµών για δύο έτη 
(2014, 2015) 

Εν όψει των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη : α) ότι όλοι οι αναφερόµενοι καταστηµατάρχες είχαν 
καταθέσει αίτηση για άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2014 η οποία χορηγήθηκε εντός τους έτους 2014 
και β) της αρχής της χρηστής διοίκησης σύµφωνα µε την οποία η διοίκηση πρέπει να σέβεται την προστασία των 
δικαιωµάτων του διοικούµενου και να λειτουργεί µε επιείκεια, την αρχή της αναλογικότητας δηλαδή της επιλογής 
µέσων ανάλογων προς τον επιδιωκόµενο από τα όργανα της δηµόσιας διοίκησης σκοπό και την αρχή της καλής 
πίστης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικούµενου εισηγούµαι να µην βεβαιωθούν από την 
Οικονοµική Υπηρεσία τα ποσά που αναγράφονται στις  αριθ. 50412/22-12-2014, 50407/22-12-2014 50418/22-
12-2014 και 50417/22-12-2014 αποφάσεις αντιδηµάρχου κ. Ματιάτου όσον αφορά την επιβολή αναλογούντος 
τέλους και προστίµου για αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Εµείς ψηφίζουµε να γίνει η προτεινόµενη βεβαίωση της χρήσης 
των κοινοχρήστων χώρων του οικ. έτους 2014 για τις επιχειρήσεις «Νικόλαος ∆επούντης & ΣΙΑ Ε.Ε» και «ΑΦΩΝ  
ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ Ο.Ε» για τι είναι µικρές επιχειρήσεις και όντως λόγω της κρίσης αντιµετωπίζουν οικονοµικά 
προβλήµατα. 
Για τις επιχειρήσεις «Ε ΚΟΝΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» και Α. ΓΑΛΑΤΗΣ – Σ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ Ο.Ε» καταψηφίζουµε την 
εισήγηση γιατί οι εν λόγω επιχειρήσεις µε βάσει το προσωπικό που απασχολούν και τον κοινόχρηστο χώρο που 
καταλαµβάνουν δεν ανήκουν στις µικρές επιχειρήσεις.  

 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή – Άγγελος Κωνσταντάκης και  Αλυσανδράτος Γεράσιµος –Ανουσάκης 
 Νικόλαος και Ιωάννης Λυκούδης..                                                                                                                                                                                                                                                                    
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της  Προέδρου   :   
 



 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Nα µην βεβαιωθούν   από την Οικονοµική Υπηρεσία τα ποσά που αναγράφονται στις   αριθ. 50412/22-12-2014, 

50407/22-12-2014 50418/22-12-2014 και 50417/22-12-2014 αποφάσεις αντιδηµάρχου κ. Ματιάτου όσον αφορά 

την επιβολή αναλογούντος τέλους και προστίµου για αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου οικ. έτους 2014. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   Α∆Α: 71ΩΠΩΕ5-ΙΟ2   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  30 η   Ιανουαρίου 2015 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   60  / 2015 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έκδοση Ενταλµάτων Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών    
των  οχηµάτων-  µηχανηµάτων  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.   
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30  η   Ιανουαρίου   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. 2896/27-01-2015 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  έξι      ( 6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                          
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος                                                                        Ανδρέας Ζαπάντης                                                                                                                                                           
3.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                   Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                                                                                               
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                 Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                           
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                  
 6. Ανουσάκης Νικόλαος  (προσήλθε στην 55/2015 απόφαση)                                                                                                                                                    
 
 
Η   Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή ,   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,εισηγούµενη  το  10 ο θέµα   ηµερήσιας 

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

οχηµάτων-  µηχανηµάτων  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  »  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθµ. πρωτ. 3461 / 

29-01-2015 εισήγηση του προϊστάµενου  του τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη , θεωρηµένο από τον 

Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής ΥΠαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, κ. Πατρίκιου Σωκράτη για την 
κάλυψη αναγκών προµήθειας Ανταλλακτικών Οχηµάτων και Μηχανηµάτων & Πληρωµής ΚΤΕΟ- Τελών 
κυκλοφορίας» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 

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

Οχηµάτων και Μηχανηµάτων & πληρωµής ΚΤΕΟ και τελών κυκλοφορίας. 

 
 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                           Κ.Α. 
  2. 000,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ)             20.6671 (283/2015  πρόταση)                                                                                                       
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 



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

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

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

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

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

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

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

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

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

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

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

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

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

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

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

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

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

προπληρωµής.» 

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

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

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

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

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

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

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

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

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

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

Πατρίκιο ποσού 2.000,00 από τον Κ.Α 20.6671  για την προµήθεια ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα του ∆ήµου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα 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 . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κωνσταντάκης Άγγελος  -
Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή.  .                                                                                                                                                                                                                                                      
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.  283/29-01-2015 πρόταση ανάληψης 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 20.6671  µε τίτλο 

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ». 

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

ποσού 2.000,00 από τον Κ.Α 20.6671  για την προµήθεια ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα του ∆ήµου. 

3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   30/04/2015. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                       Σοφία Γαρµπή  
                                                               Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


