
                                                                              Α∆Α: ΒΕΧΩΩΕ5-ΙΥ7                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της 21 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  30 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  114  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 22095/27-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος (αποχώρησε δικαιολογηµένα στο                                      Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
                                             1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)                            Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                    
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
6.   Γαλάτης Άγγελος (Προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)   
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

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

Νικόλαο Παπαδάτο   ,   ο οποίος   εισηγούµενος  το 1 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών  

και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Ζητείται από την Επιτροπή η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για τις παρακάτω προµήθειες: 

 

 

969 30/05/2013 3.075,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παρταλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς [ΚΙΝΗΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ WC ΓΙΑ ΛΕΙΒΑΘΩ] 70.6279.16 5.925,00 

970 30/05/2013 3.628,50 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλίων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής[ΚΙΝΗΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ WC]  ΑΜΕΑ  70.6279.12 11.371,50 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει : 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

  2)τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
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  3)την     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4) την  υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

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

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

O κ. Ανδρέας Ζαπάντης   ψηφίζει  ΠΑΡΩΝ αναφέροντας ότι από παλαιότερες εµπειρίες  αντίστοιχες  τουαλέτες 

που τοποθετήθηκαν σε παραλίες και   δεν λειτούργησαν   υπό  την επίβλεψη των  καταστηµαταρχών πολύ 

σύντοµα καταστράφηκαν  και δεν εκπληρώσαν  τον σκοπό για τον οποίο έγινε η εν λόγω προµήθεια. 

  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  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

  4)το υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 
  
 

                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2013 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 
 

                                                                                 Α∆Α: ΒΕΧΩΩΕ5-0ΦΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 21 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  30 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  115   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη   και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  22095/27 -05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος (αποχώρησε δικαιολογηµένα στο                                      Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                           
                                             1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)                            Σαµούρης Σπυρίδων                                                                         
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
6.   Γαλάτης Άγγελος (Προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)   
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

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

το 2ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή» ‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής  

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

             Από τη ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή µου χορηγήθηκε εντολή για αποστολή δύο εξώδικων 

στον α) Μιχαήλ Φωκά για οφειλή ποσού 17.763,24€  από τη µίσθωση του  Σχολικού Κυλικείου Σχολικής 

Κοινότητας  2ου-3ου Εσπερινού Γυµνασίου Αργοστολίου και β) στον Κωνσταντίνο Καπογιαννόπουλο για 

οφειλή ποσού 9.177,25 €  από τη µίσθωση κυλικείου του Γυµνασίου-Λυκείου Κεραµειών. 

          Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τον ορισµό δικαστικού επιµελητή προκειµένου να 

διενεργήσει τις ως άνω επιδόσεις. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Την   παραπάνω εισήγηση :  
 
                                       
 
 
 
 



 
 

                                                           ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 

 

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

την  επίδοση των εξώδικων : α) Μιχαήλ Φωκά για οφειλή ποσού 17.763,24€  από τη µίσθωση 

του  Σχολικού Κυλικείου Σχολικής Κοινότητας  2ου-3ου Εσπερινού Γυµνασίου Αργοστολίου και 

β) στον Κωνσταντίνο Καπογιαννόπουλο για οφειλή ποσού 9.177,25 €  από τη µίσθωση 

κυλικείου του Γυµνασίου-Λυκείου Κεραµειών. 
       2.   Η αµοιβή της   παραπάνω δικαστικής    επιµελήτριας   ορίζεται µε  
             την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-  2008  υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.  
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 
 
 

                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 21 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  30 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   116  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης του ένδικου µέσου της έφεσης επί της υπ αρίθ.   

   26/2012 απόφασης Ειρηνοδικείου Ληξουρίου. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη   και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  22095/27 -05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος (αποχώρησε δικαιολογηµένα στο                                      Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                              
                                             1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)                            Σαµούρης Σπυρίδων                                                                            
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
6.   Γαλάτης Άγγελος (Προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)   
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

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

το 3ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης έφεσης επί της µε αριθµό 26/2012  

απόφασης Ειρηνοδικείου Ληξουρίου» ‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής  

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

 

Την 25.04.2013 επιδόθηκε στον ∆ήµος µας η µε αριθµό 26/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Ληξουρίου σύµφωνα µε το οποίο υποχρεώνεται ο δήµος µας να καταβάλλει στον κ. Γασπαρινάτο 

Νικόλαο  του Γεωργίου το χρηµατικό ποσό των 2.188,96 ευρώ για κεφάλαιο, το χρηµατικό ποσό των 

305,24 ευρώ τόκους υπερηµερίας και το χρηµατικό ποσό των 200 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική 

δαπάνη και συνολικά το χρηµατικό ποσό των 2.694,20 ευρώ.  Επί της ως άνω απόφασης υπήρχαν 

ουσιαστικοί και νοµικοί λόγοι για τους οποίος ο ∆ήµος µας  µπορούσε να ασκήσει το ένδικο µέσο της 

έφεσης.   Ωστόσο λόγω κινδύνου απώλειας της αποκλειστικής προθεσµίας που τάσσει ο νόµος για την 

άσκηση αυτής, η έφεση συντάχθηκε και κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείου Ληξουρίου από την επί πάγια 

αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου στις 20.05.2013.   



 Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 71 του ν. 3852/2010 παρ. 1 περ. ιγ  

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλούµε όπως : 1) εγκρίνετε την ήδη ασκηθείσα από 

20.05.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 15/2013 έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά Νικολάου 

Γασπαρινάτου του Γεωργίου και κατά της µε αριθµό 26/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ληξουρίου, 

2) εγκρίνετε τον ορισµό της επί πάγιας αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κας. Νίκης 

Χριστοφοράτου για την άσκηση της εν λόγω έφεσης ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου. 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ διότι δεν έχει πλήρη ενηµέρωση επί του θέµατος. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

2)  Την   παραπάνω εισήγηση :  

 

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) Εγκρίνει  την ήδη ασκηθείσα από 20.05.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 15/2013 έφεσης του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς κατά Νικολάου Γασπαρινάτου του Γεωργίου και κατά της µε αριθµό 26/2012 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ληξουρίου. 

 2)  Ορίζει  την  επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κας. Νίκης Χριστοφοράτου για την 

 άσκηση της εν λόγω έφεσης ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 
 
 

                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 21 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  30 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 117    / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης του ένδικου µέσου της έφεσης επί της υπ αρίθ.   

   41/2012 απόφασης Ειρηνοδικείου Σαµαίων. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη   και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  22095/27 -05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος (αποχώρησε δικαιολογηµένα στο                                      Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                      
                                             1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)                            Σαµούρης Σπυρίδων                                                    
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
6.   Γαλάτης Άγγελος (Προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)   
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

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

το 4ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης έφεσης επί της µε αριθµό 41/2012  

απόφασης Ειρηνοδικείου Σαµαίων» ‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου 

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

 

Την 25.04.2013 επιδόθηκε στον ∆ήµος µας η µε αριθµό 41/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Σαµαίων σύµφωνα µε το οποίο υποχρεώνεται ο δήµος µας να καταβάλλει στον κ. Γασπαρινάτο Νικόλαο  

του Γεωργίου το χρηµατικό ποσό των 2.915,50  ευρώ για κεφάλαιο, το χρηµατικό ποσό των 442,44 

ευρώ τόκους υπερηµερίας και το χρηµατικό ποσό των 150 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 

και συνολικά το χρηµατικό ποσό των 3.507,94 ευρώ.  Επί της ως άνω απόφασης υπήρχαν ουσιαστικοί 

και νοµικοί λόγοι για τους οποίος ο ∆ήµος µας  µπορούσε να ασκήσει το ένδικο µέσο της έφεσης. 

Ωστόσο λόγω κινδύνου απώλειας της αποκλειστικής προθεσµίας που τάσσει ο νόµος για την άσκηση 

αυτής, η έφεση συντάχθηκε και κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείου Σαµαίων από την δικηγόρο Ιωάννα 

Μαρκέτου στις 23 Μάιου 2013.   



 Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 71 του ν. 3852/2010 παρ. 1 περ. ιγ  

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλούµε όπως : 1) εγκρίνετε την ήδη ασκηθείσα από 

20.05.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 3/2013 έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά Νικολάου 

Γασπαρινάτου του Γεωργίου και κατά της µε αριθµό 41/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σαµαίων, 2) 

εγκρίνετε αµισθί τον ορισµό της κ. Ιωάννας – ∆ιονυσίας Μαρκέτου για την άσκηση της εν λόγω έφεσης 

ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου. 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ διότι δεν έχει πλήρη ενηµέρωση επί του θέµατος. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Την   παραπάνω εισήγηση :  
 

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1) Εγκρίνει την ήδη ασκηθείσα από 20.05.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 3/2013 έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

κατά Νικολάου Γασπαρινάτου του Γεωργίου και κατά της µε αριθµό 41/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Σαµαίων. 

 2) Ορίζει  αµισθί  την Ειδική Σύµβουλο του ∆ήµου ,δικηγόρο  κ. Ιωάννα – ∆ιονυσία Μαρκέτου για την άσκηση της 

εν λόγω έφεσης ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου. 

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

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



 
 
 

                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Α∆Α: ΒΕΧΩΩΕ5-1ΗΨ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  21 ης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  30 η  Μάιου   2013  
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   118  / 2013 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για  υποβολή σε τεχνικό  έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) 
τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π  συναφείς δαπάνες . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30  η  Μάιου    του έτους 2013 , ηµέρα Πέµπτη     και ώρα 13.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε 
σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ. 22095 /27-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 
νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος (αποχώρησε δικαιολογηµένα στο                                      Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                
                                             1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)                            Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
6.   Γαλάτης Άγγελος (Προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)   
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το   5ο   θέµα  εκτός 

ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για την υποβολή σε τεχνικό  έλεγχο αυτοκινήτων 

(ΚΤΕΟ) , τέλη κ.λ.π  συναφείς δαπάνες»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του προϊστάµενου  του 

γραφείου διαχείρισης    συντήρησης εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισµού συνεργείων του ∆ήµου κ. Λεωνίδα 

Παγουλάτο  που έχει ως εξής: 

Εισηγούµεθα  την έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για     αντιµετώπιση δαπανών που 
αφορούν τον έλεγχο  οχηµάτων του ∆ήµου  από ΚΤΕΟ  ,  για  τέλη, παράβολα και συναφείς δαπάνες «ηλ/κές –
µηχ/κές επισκευές, (φωτιστικά  -µπαταρίες –µικροεξαρτήµατα) , ταχογράφους – έλεγχο και πιστοποίηση, 
αναγόµωση πυροσβεστήρων , παράβολα αλλαγής πινακίδας –ταχογράφους, , προµήθεια σετ (τριγώνου –
πυροσβεστήρων –φαρµακείο) και ανταλλακτικά » ποσού  2.000,00 Ευρώ στον Μόνιµο Τακτικό Υπάλληλο µε την 
ειδικότητα του οδηγού κ. ∆ιονύσιο Μανωλάτο. 
  Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω  ποσού θα γίνει µε την κατάθεση  πλήρη παραστατικών  του 
υπουργείου Συγκοινωνιών , τιµολογίων κ.λ.π για την κάθε δαπάνη χωριστά που απαιτείται  για το κάθε 
αυτοκίνητο για την χρονική περίοδο Ιουνίου –Ιουλίου και Αυγούστου 2013. 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση  του Τµήµατος Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου  της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη που έχει ως εξής: 



Ζητείται η έγκριση και διάθεση πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπάλληλο του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονύσιο Μανωλάτο για την πληρωµή ΚΤΕΟ-Ανταλλκτικών των οχηµάτων του ∆ήµου 
ποσού 2.000,00 € από τον Κ. Α 20.6323. 
 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

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

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

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

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

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

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

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

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

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

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

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

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

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

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

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

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

προπληρωµής.» 

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

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

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

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

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

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

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

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 



Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να προβούµε στον έλεγχο όλων των αυτοκινήτων του 

∆ήµου, σας καλώ να ψηφίσουµε την έγκριση έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής  στον υπόλογο µόνιµο τακτικό 

υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο Μανωλάτο . 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

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

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

την υπ αρίθ.  959/29-05-2013 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης  

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

  
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6363 µε τίτλο 

«Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ- λοιποί φόροι –υπόλογος Μανωλάτος  ∆ιονύσιος» 

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

ποσού 2.000,00 από τον Κ.Α 20.6323 για την αντιµετώπιση δαπανών που αφορούν τον έλεγχο  οχηµάτων του 

∆ήµου  από ΚΤΕΟ  ,  για  τέλη, παράβολα και συναφείς δαπάνες ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ηλ/κές –µηχ/κές επισκευές, 

(φωτιστικά  -µπαταρίες –µικροεξαρτήµατα) , ταχογράφους – έλεγχο και πιστοποίηση, αναγόµωση 

πυροσβεστήρων , παράβολα προς ∆ηµόσιες Υπηρεσίες  –ταχογράφους, , προµήθεια σετ (τριγώνου –

πυροσβεστήρων –φαρµακείο) και λοιπά ανταλλακτικά  . 

3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   31/ 8/2013. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                 Α∆Α: ΒΕΧΩΩΕ5-Θ2Ι                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 21 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  30 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 119  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης  ακινήτου 
(τουριστικού ̟ερι̟τέρου), ̟ου βρίσκεται έξωθεν του Λιµνοσ̟ηλαίου της 

Μελισσάνης στη ∆. Ε Σάµης. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 22095/27-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος (αποχώρησε δικαιολογηµένα από                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
                                      το  1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)                               Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
6.   Γαλάτης Άγγελος (Προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)   
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος 

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

το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης  ακινήτου 

(τουριστικού περιπτέρου), που βρίσκεται έξωθεν του Λιµνοσπηλαίου της Μελισσάνης στη ∆. Ε Σάµης» 

έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το υπ αρίθµ. 22130/27-05-2013 Πρακτικό ∆ηµοπρασίας της  

Επιτροπής ∆ιαγωνισµών  που έχει ως εξής: 

                                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ      22130 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την   27 η   Μαΐου  2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα   09.30 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν        24/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση ενός ακινήτου (τουριστικού 
περιπτέρου) που βρίσκεται έξωθεν του Σπηλαίου της Μελισσάνης στη ∆.Ε. Σάµης, όπως ορίζεται στην 
αρ.21097/2013 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  
στις   21-5-2013 και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   στις  21-5-2013.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  ∆ηµήτριος Πυλαρινός (Πρόεδρος) 



2) Μαρία Πυλαρινού-Πετράτου  (µέλος) 
3)  Αφροδίτη Κατσιβέλη   (αν. µέλος) 
4) Μαρία Κυριακάτου ( Γραµµατέας) 
Στις 10.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
           Εκµίσθωση ακινήτου:  

Τουριστικό περίπτερο έξωθεν σπηλαίου Μελισσάνης  
στην ∆.Ε. Σάµης, επιφανείας 22,36 τ.µ. 
Τιµή εκκίνησης:   30.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. ∆ηµήτριος  Μιχαλάτος Σπαθής Ευάγγελος 31.000 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. ∆ηµήτριος Μιχαλάτος  αντί ποσού  31.000 
€.   Εγγυητής του είναι ο κ. Σπαθής Ευάγγελος. Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν 
η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                           Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
O Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                           Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                               Ακριβές  αντίγραφο 
                                                               Ο  Πρόεδρος 

                                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός 

Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την κατακύρωση του δηµοπρασίας. 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισηµαίνει ότι πρέπει στην σύµβαση να αναφέρεται ο όρος ότι «Σε περίπτωση που ο 
παραπάνω µισθωτής θελήσει να καταγγείλει µονοµερώς την σύµβαση του πριν την  λήξη της ,  δεσµεύεται στην 
καταβολή  της διαφοράς του ποσού της εκµίσθωσης που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του ∆ήµου  από την νέα  
εκµίσθωση του αναψυκτηρίου  µέχρι την λήξη της σύµβασης του.( τα έξι έτη) .»σύµφωνα µε την 108/13 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Και λαµβάνοντας υπόψη:  
1) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/10 

2) το άρθρο 192 του Ν.3463/06 
3) την ανάγκη άµεσης λειτουργίας του Τουριστικού Περιπτέρου µε  στόχο  την παροχή υπηρεσιών για   
την εξυπηρέτηση των επισκεπτών πού ήδη κατακλύζουν την περιοχή  . 
4) το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας 
 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Κατακυρώνει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση του δηµοτικού  Τουριστικού περίπτερου 
έξωθεν Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης στην ∆.Ε. Σάµης, επιφανείας 22,36 τ.µ. 

         στον πλειοδότη κ. ∆ηµήτριο  Μιχαλάτο του Ευαγγέλου µε ΑΦΜ 037641609 ∆.Ο.Υ Αργοστολίου  
κατοίκου Σάµης, ο οποίος προσέφερε το µίσθωµα των 31.000,00 €  ετησίως.  
         2. Στην συναφθείσα σύµβαση εκµίσθωσης να αναγραφεί ο όρος «Σε περίπτωση που ο παραπάνω 
µισθωτής θελήσει να καταγγείλει µονοµερώς την σύµβαση του πριν την  λήξη της ,  δεσµεύεται στην καταβολή  
της διαφοράς του ποσού της εκµίσθωσης που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του ∆ήµου  από την νέα  εκµίσθωση 
του αναψυκτηρίου  µέχρι την λήξη της σύµβασης του.( τα έξι έτη)» . 
         3. Αναθέτει στο ∆ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της  σύµβασης.  
 
      Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 
 

                                                                             Α∆Α: ΒΕΧΩΩΕ5-Μ4Θ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 21 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  30 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  120   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη   και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  22095/27 -05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος (αποχώρησε δικαιολογηµένα από                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
                                      το  1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)                               Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                    
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
6.   Γαλάτης Άγγελος (Προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)   
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

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

το 2ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας»  

‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 

 
Σύµφωνα µε την 163/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ορίστηκε η  δικηγόρος Αθηνών κ. Χαροκόπου 

Αγγελική ως  πληρεξούσια δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη δικάσιµο της 17 

Σεπτεµβρίου 2012 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας. 

Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή µετά  από αίτηµα  της πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Αγγελικής 

Χαροκόπου η συµπλήρωση της παραπάνω απόφασης όσον αφορά την παροχή εξουσιοδότησης 

προκειµένου να εκπροσωπήσει  τον ∆ήµο ενώπιον του ΣτΕ  όπως παρακάτω: 

Να παρασταθεί η δικηγόρος Αγγελική Χαροκόπου, δικηγόρος Πειραιώς παρ’ Αρείω Πάγω 

(Α.Μ. 1280 ∆.Σ.Π.), κάτοικος Αθηνών, οδ. Λυκαβηττού 1Α, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και 

εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλληνίας, κατά τη  δικάσιµο της 17.6.2013, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' 

αναβολή δικάσιµο, κατά τη συζήτηση της µε αρ. κατ. 2465/2011 αιτήσεως αναιρέσεως Γεωργίου 

Χατζηνικολάου, για την οποία έχει οριστεί εισηγητής ο Πάρεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας κ. ∆. 

Τοµαράς. Να καταθέτει υποµνήµατα πριν και µετά τη συζήτηση της ως άνω υποθέσεως και γενικά να 



πράττει και να υπογράφει κάθε άλλη πράξη, αίτηση, δήλωση που τυχόν απαιτηθεί, ακόµη και εάν δεν 

αναφέρεται ρητά στην παρούσα, η οποία είναι όµως απαραίτητη για την εκτέλεση και την περαίωση των 

ως άνω εντολών, καθώς και να διορίζει άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους, να εισπράττει το παράβολο 

από το αρµόδιο ∆ηµόσιο Ταµείο, να υποβάλλει στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους τα δικαιολογητικά 

για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης και να εισπράξει το ποσό από το αρµόδιο ∆ηµόσιο Ταµείο, 

υπογράφοντας οποιεσδήποτε δηλώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε της ζητηθεί. 

Όσον αφορά στη δικαστική δαπάνη µετά την είσπραξη αυτής να αποδοθεί στον ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα συµψηφισµού µε την εγκριθείσα για την παρούσα 

υπόθεση νόµιµη αµοιβή κατόπιν υποβολής όλων των νόµιµων δικαιολογητικών. 

Ο καθορισµός της αµοιβής της παραπάνω δικηγόρου θα γίνει µε βάση τις νόµιµες δικηγορικές αµοιβές, 

όπως προσδιορίζονται  από την ισχύουσα ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 Υπουργών 

Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης.  

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
και αφού έλαβε υπόψη : 
 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Την   παραπάνω εισήγηση του Προέδρου :  
 

                                               ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Να παρασταθεί η δικηγόρος Αγγελική Χαροκόπου, δικηγόρος Πειραιώς παρ’ Αρείω Πάγω 

(Α.Μ. 1280 ∆.Σ.Π.), κάτοικος Αθηνών, οδ. Λυκαβηττού 1Α, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και 

εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλληνίας, κατά τη  δικάσιµο της 17.6.2013, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' 

αναβολή δικάσιµο, κατά τη συζήτηση της µε αρ. κατ. 2465/2011 αιτήσεως αναιρέσεως Γεωργίου 

Χατζηνικολάου, για την οποία έχει οριστεί εισηγητής ο Πάρεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας κ. ∆. 

Τοµαράς. Να καταθέτει υποµνήµατα πριν και µετά τη συζήτηση της ως άνω υποθέσεως και γενικά να 

πράττει και να υπογράφει κάθε άλλη πράξη, αίτηση, δήλωση που τυχόν απαιτηθεί, ακόµη και εάν δεν 

αναφέρεται ρητά στην παρούσα, η οποία είναι όµως απαραίτητη για την εκτέλεση και την περαίωση των 

ως άνω εντολών, καθώς και να διορίζει άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους, να εισπράττει το παράβολο 

από το αρµόδιο ∆ηµόσιο Ταµείο, να υποβάλλει στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους τα δικαιολογητικά 

για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης και να εισπράξει το ποσό από το αρµόδιο ∆ηµόσιο Ταµείο, 

υπογράφοντας οποιεσδήποτε δηλώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε της ζητηθεί. Όσον αφορά 

στη δικαστική δαπάνη µετά την είσπραξη αυτής να αποδοθεί στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς χωρίς να 

αποκλείεται η δυνατότητα συµψηφισµού µε την εγκριθείσα για την παρούσα υπόθεση νόµιµη αµοιβή 

κατόπιν υποβολής όλων των νόµιµων δικαιολογητικών. 

2. Ο καθορισµός της αµοιβής της παραπάνω δικηγόρου θα γίνει µε βάση τις νόµιµες δικηγορικές 

αµοιβές, όπως προσδιορίζονται  από την ισχύουσα ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 Υπουργών 

Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης.  

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

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



                                                                               Α∆Α: ΒΕΧΩΩΕ5-Ξ9Γ               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 21 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  30 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  121   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη   και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  22095/27 -05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος (αποχώρησε δικαιολογηµένα από                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
                                      το  1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)                               Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
6.   Γαλάτης Άγγελος (Προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)   
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

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

το 3ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας»  

‘έθεσε υπόψη της τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε την 180/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής : 

1. Ορίζει  την δικηγόρο κ. Αγγελική  Χαροκόπου να παραστεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας    που 

συζητείται   µε αριθ. κατ.  Ε.1506/2008  αίτησης ακύρωσης των  Ηλία Καρακώστα-Σπυρίδωνα 

Ντόκορου στη δικάσιµο της 28-11-2011 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, ενώπιον του  ΣτΕ, 

προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

2. Η αµοιβή θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την διαδικασία του άρθρου 281 

παρ. 3 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων . 

 Μετά από ενηµέρωση από την πληρεξούσια δικηγόρο κ. Αγγελική Χαροκόπου στην παραπάνω 

απόφαση  αναφέρεται εκ παραδροµής ότι συζητείται η µε αριθ. κατ.  Ε.1506/2008  αίτησης ακύρωσης 

των  Ηλία Καρακώστα-Σπυρίδωνα Ντόκορου ενώ συζητείται η µε αριθ. κατ.  Ε.1506/2008 αίτηση 

αναίρεσης του  Ηλία Καρακώστα-Σπυρίδωνα Ντόκορου, κατά της µε αριθ. 417/2007 απόφασης του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. Μετά τα παραπάνω και επειδή µπορεί να δηµιουργηθεί πρόβληµα στο 

ΣτΕ ζητεί από την Επιτροπή να πάρει νέα απόφαση για το εν λόγω θέµα. 

 

 



Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Την   παραπάνω εισήγηση του Προέδρου :  
 

                                         ΟΜΟΦΩΝΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Να παρασταθεί η δικηγόρος Αγγελική Χαροκόπου, δικηγόρος Πειραιώς παρ’ Αρείω Πάγω 

(Α.Μ. 1280 ∆.Σ.Π.), κάτοικος οδ. Λυκαβηττού 1Α, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και 

εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλληνίας, κατά τη  δικάσιµο της 03.6.2013, ή σε οποιαδήποτε άλλη 

µετ' αναβολή δικάσιµο, κατά τη συζήτηση της µε αρ. κατ. Ε.1506/2008  αιτήσεως αναιρέσεως 

του  Ηλία Καρακώστα-Σπυρίδωνα Ντόκορου, κατά της µε αριθ. 417/2007 απόφασης του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 

2. Η αµοιβή θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την διαδικασία του άρθρου 281 

παρ. 3 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων . 

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

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



 

                                                                               Α∆Α: ΒΕΖΡΩΕ5-Ρ49                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 21 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  30 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  122  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 22095/27-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος (αποχώρησε δικαιολογηµένα από                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
                                      το  1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)                               Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
6.   Γαλάτης Άγγελος (Προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)   
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

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

προϊστάµενο   της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ,   ο οποίος   εισηγούµενος   

το 4ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

  2)τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4) την  υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 

 



 

 

Αριθ. 
έκθεσ
ης 

Ηµ/νία 
έκδοσης ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α 
προυπολογισµού 

Υπόλοιπο 
Κ.Α 

883 09/05/2013 861,00 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης δηµοτικών 
κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων. 10.6261.02 18.610,00 

884 09/05/2013 2.435,40 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης ∆ηµοτικών 
κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 10.6261.01 14.631,05 

935 28/05/2013 372,08 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 7.487,72 
936 28/05/2013 287,82 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 30. 6462 148,88 

937 28/05/2013 36,00 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού 00.6222 90.546,80 

938 28/05/2013 226.875,00 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 
0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων ∆.∆. 
Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς" [5ος ΛΟΓ/ΟΣ] 25.7326.18 1.696.451,43 

939 28/05/2013 159.900,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 2012-
2013 30.7135.08 100,00 

942 29/05/2013 69,50 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού.(Πάγια προκαταβολή Προέδρου Τ.Κ. 
Βλαχάτων). 35. 6634 9.638,50 

943 29/05/2013 135,30 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Πάγια 
προκαταβολή Προέδρου Τ.Κ. Βλαχάτων). 20. 6262 14.071,47 

944 29/05/2013 139,48 
Προµήθεια λοιπού υλικού  (Πάγια Προκαταβολή 
Προέδρου Τ.Κ Βλαχάτων). 20. 6654.00 13.984,00 

945 29/05/2013 149,45 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Πάγια 
Προκαταβολή Προέδρου Τ.Κ Βλαχάτων). 20. 6262 13.922,02 

946 29/05/2013 149,45 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (πάγια 
προκαταβολή Προέδρου Τ.Κ Βλαχάτων). 20. 6262 13.772,57 

947 29/05/2013 149,45 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Πάγια 
Προέδρου Τ.Κ Βλαχάτων). 20. 6262 13.623,12 

948 29/05/2013 50,00 
Προµήθεια λοιπού υλικού (Πάγια Προκαταβολή 
Προέδρου Τ.Κ Βλαχάτων) 20. 6654.00 13.934,00 

949 29/05/2013 149,64 
Προµήθεια λοιπού υλικού (Πάγια Προκαταβολή 
Προέδρου Τ.Κ Βλαχάτων). 20.6654.00 13.784,36 

950 29/05/2013 484,13 Προµήθεια λοιπού υλικού. 10.6654.01 12.286,29 
951 29/05/2013 1.222,62 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10.7135.00 7.639,62 
952 29/05/2013 395,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10.7135.00 7.244,62 
953 29/05/2013 90,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 10.6654.01 12.196,29 

955 29/05/2013 6.008,55 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δικτύου και 
λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Ερίσου 
(Πολιτική Προστασία)  70. 6279.07 17.991,45 

956 29/05/2013 6.027,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δικτύου και 
λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Ερίσου 
(Πολιτική Προστασία) . 70. 6279,07 11.964,45 

957 29/5/2013 122,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10. 6672 4.878,00 
958 29/5/2013 59,42 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10. 7135.00 7.185,20 
960 29/5/2013 11.918,70 Εκµίσθωση ναυαγοσωστικών λέµβων 70.6235.01 3.081,30 

 



 

 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία K.A. Υπόλοιπο 

961 30/05/2013 430,50 
Μισθώµατα  οχηµάτων - µηχανηµάτων  για αντιµετώπιση 
καταστροφών (Πολιτική προστασία )  70. 6233 9.569,50 

962 30/05/2013 8.700,47 
∆απάνες τακτοποίησης αυθαιρέτων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς  10.7425.01 3.299,53 

963 30/05/2013 8.700,47 
∆απάνες τακτοποίησης αυθαιρέτων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  10.7425.02 3.299,53 

964 30/05/2013 5.800,31 
∆απάνες τακτοποίησης αυθαιρέτων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς ∆ήµου Κεφαλλονιάς  10.7425.07 1.199,69 

965 30/05/2013 5.800,31 
∆απάνες τακτοποίησης αυθαιρέτων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ελειού-Πρόννων  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  10.7425.06 1.199,69 

966 30/05/2013 4.833,59 
∆απάνες τακτοποίησης αυθαιρέτων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Οµαλών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  10.7425.08 166,41 

967 30/05/2013 3.866,87 
∆απάνες τακτοποίησης αυθαιρέτων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ερίσου ∆ήµου Κεφαλλονιάς  10.7425.03 3.133,13 

968 30/05/2013 650,00 

Εργασίες Συντήρησης  - επισκευής ηλεκτρολογικών και 
υδραυλικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων[ΠΛΑΤΥ 
ΓΙΑΛΟΣ] 10.6261.06 10.832,32 

 

 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
αναλήψεως υποχρεώσεων : 
O κ. Ανδρέας Ζαπάντης   ψηφίζει   τις προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων : 935-936-938-939-942-943- 944-945-
9465-947-9480949 -962-963-964-965-966-967-968 . 
  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  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

  4)το υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 

                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2013 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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


