
                                                                                  Α∆Α: 69ΥΗΩΕ5-9Ξ8 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  36 ης  (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την  

30 η    Ιουλίου   2014    ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:    257/ 2014 
              
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο. Π .∆) οικονοµικού έτους 2014 
και εισήγηση για έγκριση  στο    ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η   Ιουλίου   του έτους 2014, ηµέρα  Τετάρτη         και ώρα 17.15 
το απόγευµα  , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» 
η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  35373/28-07-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της (η καθορισµένη ώρα της συνεδρίασης ήταν η 11:00 η πρωινή 
), 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 επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε  (5) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                       
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος  (αποχώρησε στην 258/2014)                              Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                    
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                               Γαλάτης Άγγελος  
 4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                    
5.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)  
                                                                                                                                                                          
 
Ο  Πρόεδρος , ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της 
συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος  το     1ο   θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης: «Τροποποίηση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π .∆) οικονοµικού έτους 
2014 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 
Επιτροπής τα παρακάτω: 

 
         Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), όπως έχει 

τροποποιηθεί µε το άρθρο 76 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), και την  7261/22-2-2013 (Β’ 

450) Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε µε τις  

30040/24-7-2013 (Β’ 1858) και 41273/15-10-2013 (Β’ 2676) όµοιες και βάση της 

εκτέλεσης του προϋπολογισµού του α΄ και β΄ τριµήνου του 2014, του τελικά 

διαµορφωµένου προϋπολογισµού, της αριθµ. 247/2014 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής  για την έκθεση υλοποίησης Προϋπολογισµού Β΄τριµήνου 2014 και της αριθµ. 

256/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού 

τροποποιούµε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ήµου µας. 

Συνακόλουθα τροποποιείται το  ΟΠ∆ του έτους 2014 και συµπληρώνεται µε τον πίνακα 

στοχοθεσίας του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου το οποίο µε το από 7-2-2014 δελτίο 

τύπου της ΕΛΣΤΑΤ για την επικαιροποίηση του Μητρώου  Φορέων Γενικής Κυβέρνησης  

ανήκει πλέον στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. Οικ.28096/14-



07-2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ. Ο πίνακας στοχοθεσίας του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου έχει 

εγκριθεί µε την αριθ. 82/2014 απόφαση του ∆.Σ. 

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών :               Γεράσιµος Ε. Παυλάτος 
                                       
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος καταθέτει στην Επιτροπή πίνακα µε το τροποποιηµένο   
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του Οικονοµικού έτους 2014 του ∆ήµου ο  οποίος 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και ζητά από την 
Επιτροπή την έγκρισή του και την εισήγησή για έγκριση  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο . 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 
Θα ξεκινήσουµε καταγγέλλοντας το καθηµερινό  πλέον  φαινόµενο  των κατεπειγουσών 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής ,το οποίο 
θεωρούµε απαράδεκτο , γιατί µοναδικός στόχος της ∆ηµοτικής Αρχής είναι να προλάβει να 
υλοποιήσει µέχρι τελευταία στιγµή τις εντολές της κυβέρνησης και του παρατηρητηρίου, 
χωρίς την παραµικρή αντίδραση όπως όφειλε, για να υπερασπιστεί τα συµφέροντα των 
∆ηµοτών της . 
Επισηµαίνεται ότι µε την τροποποίηση του  Προϋπολογισµού που εγκρίθηκε προηγούµενα 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  και µε αυτή την τροποποίηση του Ολοκληρωµένου 
Προγράµµατος ∆ράσης 2014  που προτείνεται προς έγκριση ,ο  Προϋπολογισµός του ∆ήµου 
µειώνονται  κατά 6.000.000,00 €  µε αποτέλεσµα και την µείωση των δραστηριοτήτων του 
προς όφελος των δηµοτών του. 
Θα πρέπει κάθε ∆ηµοτικός Σύµβουλος να αναλάβει τις ευθύνες που του αντιστοιχούν και να 
αντιδράσει σε όλες αυτές τις πολιτικές της κυβέρνησης  που µοναδικό στόχο έχουν  την 
περαιτέρω οικονοµική εξαθλίωση  του λαού της Κεφαλλονιάς. 
Με το παραπάνω σκεπτικό καταψηφίζουµε την εισήγηση.   
Την εισήγηση ψηφίζουν: Αποστολάτος –Παρίσης –Παπαδάτος και Σολωµός.  
Και αφού έλαβε υπόψη : 

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

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

  3)την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

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

5) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

6) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  Την παραπάνω εισήγηση  του προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου . 
                             
                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  την κατάρτιση του  τροποποιηµένου   Ολοκληρωµένου 

Πλαισίου ∆ράσης του Οικονοµικού έτους 2014 του ∆ήµου (όπως επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης) . 

2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Αλέξανδρος Παρίσης  
∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 



                                                                                  Α∆Α: 7ΠΝ7ΩΕ5-Ι∆Α 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  36 ης  (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την  

30 η    Ιουλίου   2014    ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:    258/ 2014 
              
ΘΕΜΑ : Συµπλήρωση της 248/2014 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής για την  Παράταση 
χρόνου παράδοσης των υλικών του διαγωνισµού (ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η   Ιουλίου   του έτους 2014, ηµέρα  Τετάρτη         και ώρα 17.15 
το απόγευµα  , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» 
η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  35373/28-07-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της (η καθορισµένη ώρα της συνεδρίασης ήταν η 11:00 η πρωινή 
), 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 επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε  (5) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος  (αποχώρησε στην 258/2014)                              Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                          
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                               Γαλάτης Άγγελος  
 4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                    
5.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)  
                                                                                                                                                                          
 
Ο  Πρόεδρος , ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της 
συνεδρίασης  εισηγούµενος  το     2ο   θέµα  ηµερήσιας διάταξης: Ορισµός Μέλους 
Επιτροπής Παραλαβής των Υλικών του διαγωνισµού ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & Ορισµός χώρου αποθήκευσης του 2 ου εξ αυτών. 
έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το υπ αρίθ. 35560/28-07-2014 έγγραφο του 
Προέδρου της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. ∆ιονυσίου Παγώνη ο οποίος αναφέρει τα παρακάτω: 
 
«Ορισµός Μέλους Επιτροπής Παραλαβής των Υλικών του ∆ιαγωνισµού 
ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & Ορισµός χώρου αποθήκευσης του 2ου εξ αυτών» 
Εν όψει της Προσωρινής Παραλαβής των ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ "∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, 
Παρακαλούµε ό�ως: 
α)σύµφωνα µε το άρθρο 28 �αρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ, ορίσετε ένα µέλος µε αντίστοιχη 
ειδικότητα το οποίο θα παραλάβει τους ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ ∆.Ε. 



ΕΡΙΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, µαζί µε την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής 
Προµηθειών, 
β)υποδείξετε αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα αποθηκευθεί ο 2ος 
οµβροταµιευτήρας µέχρι την τοποθέτησή του. 
γ)αποφασίσετε την παρακράτηση ποσού 30% από το ποσό που αντιστοιχεί 
στην αξία του 2ου εκ των Οµβροταµιευτήρων έως και την οριστική παραλαβή τους. 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού: ∆ιονύσιος Παγώνης. 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:Η ∆ηµοτική Αρχή αντί να φροντίσει να 
προµηθευτεί όσες δεξαµενές απαιτούνται για να καλύψει τα χωριά που έχουν σοβαρά 
προβλήµατα ύδρευσης , προσπαθεί να τοποθέτηση τον 2ο οµβροταµιευτήρα που 
προµηθεύτηκε για τα Κοµιτάτα σε άλλη περιοχή ,αυτό δεν  πρέπει να συµβεί   γιατί δεν 
υπάρχει η σύµφωνη   γνώµη των κατοίκων του χωριού.  
 
Προτείνεται και οι δύο δεξαµενές να τοποθετηθούν ΑΜΕΣΑ  στα Κοµιτάτα είτε µε την 
ενοικίαση ακινήτου  είτε σε παράπλευρο οικόπεδο και η  ∆ήµος ΑΜΕΣΑ  να προµηθευτεί 
οµβροδεξαµενές για όλα τα χωριά που αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα. 
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος κ. Παρίσης ο οποίος  προτείνει  τα παρακάτω:  
1) Τον ορισµό εκπροσώπου της ∆ηµοτικής Αρχής   του   Α/ ∆ηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών 
και αναπληρωµατικού  Μέλους  της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Σπυρονικόλα Σολωµού  να 
συµµετέχει κατά την προσωρινή και  οριστική παραλαβή  των  δύο  ΚΟΜΠΑΚΤ 
οµβροταµιευτήρων από  την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής  Προµηθειών του ∆ήµου . 
2) Ο 2ος  οµβροταµιευτήρας προτείνεται να παραµείνει στην αποθήκη της  αναδόχου 
εταιρείας µέχρι την εξεύρεση του οριστικού χώρου τοποθέτησης του. 
3) την παρακράτηση ποσού 30% από το ποσό που αντιστοιχεί 
στην αξία του 2 ου εκ των Οµβροταµιευτήρων έως και την οριστική παραλαβή τους. 
Ο κ. Γκισγκίνης ψηφίζει την πρότασή του. 
Την εισήγηση ψηφίζουν: Παρίσης –Παπαδάτος και Σολωµός.  
Και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Την παραπάνω εισήγηση  του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
                             
                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση:  
 
1) Τον ορισµό εκπροσώπου της ∆ηµοτικής Αρχής   του   Α/ ∆ηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών 
και αναπληρωµατικού  Μέλους  της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Σπυρονικόλα Σολωµού  να 
συµµετέχει κατά την προσωρινή και  οριστική παραλαβή  των  δύο  ΚΟΜΠΑΚΤ 
οµβροταµιευτήρων από  την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής  Προµηθειών του ∆ήµου .  
2) Ο 2ος  οµβροταµιευτήρας προτείνεται να παραµείνει στην αποθήκη της  αναδόχου 
εταιρείας AQUASTAR A.B.E.E µέχρι την εξεύρεση του οριστικού χώρου τοποθέτησης και 
εγκατάστασης του. 
3) την παρακράτηση ποσού 30% από το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του 2 ου εκ των 
Οµβροταµιευτήρων έως και την οριστική παραλαβή τους. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Αλέξανδρος Παρίσης  
∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 



                                                                                    Α∆Α: Β54ΠΩΕ5-ΞΘΜ     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  36 ης  (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την  

30 η    Ιουλίου   2014    ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:    259/ 2014 
              

ΘΕΜΑ : Συµπλήρωση της 203/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής για την Συγκρότηση της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής  ∆ιαγωνισµού  του έργου : 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η   Ιουλίου   του έτους 2014, ηµέρα  Τετάρτη         και ώρα 17.15 
το απόγευµα  , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» 
η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  35373/28-07-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της (η καθορισµένη ώρα της συνεδρίασης ήταν η 11:00 η πρωινή 
), 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 επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε  (5) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                     
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος  (αποχώρησε στην 258/2014)                              Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                    
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                               Γαλάτης Άγγελος  
 4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                    
5.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)  
                                                                                                                                                                          
 

Ο  Πρόεδρος , ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της 
συνεδρίασης  αφού επισηµαίνει στα Μέλη της Επιτροπής ότι το εν λόγω θέµα είναι 

κατεπείγον γιατί ο διαγωνισµός του έργου  
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» 

έχει οριστεί για τις 5-08-2014 και σύµφωνα µε το σηµερινό έγγραφο του αναπληρωτή 
προϊστάµενου της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Λεωνίδα Παγουλάτου 

πρέπει να ολοκληρωθεί η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  και µετά την σύµφωνη γνώµη των Μελών 
της Επιτροπής για την συζήτηση του θέµατος  ,  εισηγούµενος  το     1ο   θέµα  εκτός 
ηµερήσιας διάταξης: Συµπλήρωση της 203/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής για την 

Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής  ∆ιαγωνισµού  του έργου : 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» 

 
έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  το από 30-07-2014 έγγραφο του αναπληρωτή 
προϊστάµενου της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Λεωνίδα Παγουλάτου που 
έχει ως εξής:  
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
Αργοστόλι, 

 
30/07/2014 

 
Αρ. πρωτ.:  

 

  

ΠΡΟΣ: 
 

Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ως Προϊσταµένη Αρχή) 

                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τµήµα Συγκ/κών Έργων-Σηµατοδότησης, 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών, Τοπογραφικών Εργασιών,  

Κτηµατολογίου 
 

Ταχ. ∆/νση    : Λεωφ. Βεργωτή 160 
                        Αργοστόλι ΤΚ 28 100 
 
Πληροφορίες : Ευάγγ. Κουφός 

Τηλέφωνο     : 26710 22 463 

fax                :  26710 22 472 

e-mail           :  
texnikes1@kefallonia.gov.gr 

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
 
2. Αντιδήµαρχος κ. Σολωµός Σπ. 
 

 
 

ΘΕΜΑ : Υποβολή εισήγησης σχετικά µε τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τη 

δηµοπράτηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» 

ΣΧΕΤ. : 1. Η υπ’ αριθµ. 203/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 32680/11/07/14 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

µε το οποίο ζητήθηκε ορισµός εκπροσώπου από την Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων 

Ιονίων Νήσων, το ΤΕΕ και το Σύνδεσµο Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων Κεφαλληνίας 

3. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 238/18.07.14 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων 

Ιονίων Νήσων (αρ. πρωτ. 34088/18.07.14 ∆ήµου Κεφαλλονιάς) 

4. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 30/26.07.14 έγγραφο του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων 

Κεφαλληνίας (αρ. πρωτ. 35839/29.07.14 ∆ήµου Κεφαλλονιάς) 

  

Σε συνέχεια του σχετικού (1) σας υποβάλλουµε τα σχετικά (3) και (4) και 

παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγκρότησης της 

επιτροπής διαγωνισµού για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας του έργου του θέµατος. Σας 

ενηµερώνουµε ότι µέχρι και σήµερα το ΤΕΕ δεν έχει αποστείλει έγγραφο για ορισµό µέλους 

στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  

Σε περίπτωση που µέχρι τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, οριστεί εκπρόσωπος από το 

ΤΕΕ, παρακαλούµε όπως θεωρηθεί ότι ο εκπρόσωπος αυτός µπορεί να συµµετέχει ως µέλος 

στην Επιτροπή. 

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 
Φάκελος Έργου 

 
κ.α.α. 

  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 203/2014 απόφασή τους 
σύµφωνα µε την οποία συγκροτήθηκε η  Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Όπως παρακάτω: 

Τακτικά µέλη: 

1. Παγουλάτος Λεωνίδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ 

2. Κουφός Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ 

 
3. ∆ανελάτος Σπυρίδων, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ∆.Τ.Υ  
 
4. Κλαουδάτος Γεράσιµος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Αµαραντίδου Αικατερίνη,  Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ  

2. Τσιούτσιος Γεράσιµος, Χηµικός Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ.  
 
3. Ρουχωτάς Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ∆.Τ.Υ.  
 
4. Καλογερόπουλος Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ. 
 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε  ο κ. Παγουλάτος Λεωνίδας  ,Μέλος και  γραµµατέας 
ορίστηκε  ο κ. Γεράσιµος Κλαουδάτος  . 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Παρίσης θέτει  υπόψη των Μελών της 
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα παρακάτω: 

 
1) υπ’ αριθµ. πρωτ. 238/18.07.14 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων 

Νήσων (αρ. πρωτ. 34088/18.07.14 ∆ήµου Κεφαλλονιάς)και την 3-4δ/12.6.2014 
απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων Νήσων σύµφωνα µε την οποία 
οµόφωνα αποφασίστηκε ο ορισµός ως τακτικού εκπροσώπου της στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» τον Α/ Πρόεδρο  κ. Αλέξανδρο Παρίση µε 
αναπληρωτή του τον κ. Ματιάτο Σπυρίδωνα. 

2) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 30/26.07.14 έγγραφο του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµ. 
Έργων Κεφαλληνίας (αρ. πρωτ. 35839/29.07.14 ∆ήµου Κεφαλλονιάς) , σύµφωνα 
µε το οποίο ορίζουν ως τακτικό εκπρόσωπο τους στην Επιτροπή ∆ηµοπράτησης του 
εν λόγω έργου τον κ. Γεράσιµο Καλούρη και ως αναπληρωµατικό τον κ. Γεώργιο 
Κακούρη. Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος ενηµερώνει την Επιτροπή ότι σύµφωνα µε 
την 103-2014 απόφαση  καλεί την τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  . 

 
Ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  να προβούν  στην  ολοκλήρωση της 
συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» (203/2014 απόφαση)µε 
τους παραπάνω εκπροσώπους . 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 
Το θέµα αυτό έρχεται  προς έγκριση στην Επιτροπή σε κατεπείγουσα συνεδρίαση χωρίς να 
έχει κοινοποιηθεί η εισήγηση προς τα Μέλη της και για τον λόγο αυτό το καταψηφίζουµε. 
Την εισήγηση ψηφίζουν: Παρίσης –Παπαδάτος και Σολωµός.  
Και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
υπ’ αριθµ. 203/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 32680/11/07/14 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 



Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 238/18.07.14 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων 
Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 30/26.07.14 έγγραφο του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων Κεφαλληνίας 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                             
                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ολοκληρώνει και Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» 

Όπως παρακάτω: 

Τακτικά µέλη: 

1. Παγουλάτος Λεωνίδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ   ∆.Τ.Υ 

2. Κουφός Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ     ∆.Τ.Υ 
 
3. ∆ανελάτος Σπυρίδων, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ    ∆.Τ.Υ  
 
4. Κλαουδάτος Γεράσιµος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
 
5. Αλέξανδρος Παρίσης , εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων 
 
6. Γεράσιµος Καλούρης , εκπρόσωπος του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων 
Κεφαλληνίας. 
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Αµαραντίδου Αικατερίνη,  Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ  

2. Τσιούτσιος Γεράσιµος, Χηµικός Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ.  
 
3. Ρουχωτάς Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ∆.Τ.Υ.  
 
4. Καλογερόπουλος Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ. 
 
5. Σπυρίδων Ματιάτος , εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων 
 
6. Γεώργιος Κουράκος  , εκπρόσωπος του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων 
Κεφαλληνίας. 
 

Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Παγουλάτος Λεωνίδας  ,Μέλος και  γραµµατέας ορίζεται ο κ. 
Γεράσιµος Κλαουδάτος  . 

Σε περίπτωση που µέχρι τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, οριστεί εκπρόσωπος από το 

Τ.Ε.Ε  να  θεωρηθεί ότι ο εκπρόσωπος αυτός µπορεί να συµµετέχει ως µέλος στην Επιτροπή.                                                                               

 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Αλέξανδρος Παρίσης  
∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 



                                                                                   Α∆Α: ΩΗΖΦΩΕ5-Σ7Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  36 ης  (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την  

30 η    Ιουλίου   2014    ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:    260/ 2014 
              
ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014. 
 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η   Ιουλίου   του έτους 2014, ηµέρα  Τετάρτη         και ώρα 17.15 
το απόγευµα  , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» 
η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  35373/28-07-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της (η καθορισµένη ώρα της συνεδρίασης ήταν η 11:00 η πρωινή 
), 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 επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε  (5) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                                                                                                                         
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος  (αποχώρησε στην 258/2014)                              Ζαπάντης Ανδρέας                                                                             
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                                                               Γαλάτης Άγγελος  
 4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                    
5.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)  
                                                                                                                                                                          
 
Ο  Πρόεδρος , ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της 
συνεδρίασης  αφού επισηµαίνει στα Μέλη της Επιτροπής ότι το εν λόγω θέµα είναι 
κατεπείγον γιατί απαιτείται η έγκριση των παρακάτω δαπανών στα πλαίσια του 
προγράµµατος «Γαλάζιες Σηµαίες»,προκειµένου να γίνουν οι  εργασίες και προµήθειες 
που απαιτούνται για τη συµµετοχή µας σ΄ αυτό και µετά την σύµφωνη γνώµη των Μελών 
της Επιτροπής για την συζήτηση του θέµατος  ,  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της 
∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος 
εισηγούµενος  το     2ο   θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και 
διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014.»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     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

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

προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 



 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1256 29/07/2014 888,17 Προµήθεια λοιπού υλικού  20. 6654.00 14.111,83 

1257 29/07/2014 3.800,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Λειβαθούς  70.6279.16 9.339,00 

1258 29/07/2014 3.300,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας  Πυλάρου  70.6279.15 11.700,00 

1259 29/07/2014 880,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου  70.6279.11 10.444,50 

1260 29/07/2014 3.300,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου  70.6279.11 10.444,50 

1262 29/07/2014 375,50 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου  70.6279.11 10.444,50 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 
Οι προτάσεις  για τις γαλάζιες σηµαίες έρχονται προς έγκριση στην Επιτροπή εφόσον ήδη 
έχουν γίνει οι απαιτούµενες εργασίες  και µάλιστα ως κατεπείγον θέµα σε κατεπείγουσα 
συνεδρίαση , γιαυτό τον λόγο απέχουµε από την διαδικασία. 
Την εισήγηση ψηφίζουν: Παρίσης –Παπαδάτος και Σολωµός.  
Και αφού έλαβε υπόψη : 

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

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

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πίστωσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                             
                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      

σε βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2014 . 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Αλέξανδρος Παρίσης  
∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 



 


