Α∆Α: ΒΛΛΩΩΕ5-Θ3Λ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της 34 (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
η
Κεφαλλονιάς την 30 Σεπτεµβρίου 2013 .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210 / 2013

ΘΕΜΑ : Αποδοχή κληρονοµιάς, που αφορά την χρηµατοδότηση εκπόνησης µελέτης και
κατασκευής πλατείας σε δωρηθέν οικόπεδο στο Ληξούρι εις µνήµη του εκλιπόντος δωρητή
Σπυρίδωνα –Θωµάτου Γεννατά.

η

Στο Αργοστόλι σήµερα 30
Σεπτεµβρίου του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 13 .00 το
µεσηµέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 45823/24-09-2013 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. Αποστολάτος Γεράσιµος
2. Σαββαόγλου Σάββας
3. Παπαδάτος Νικόλαος
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Γαλάτης Άγγελος
6. Ζαπάντης Ανδρέας
7. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)

Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)
Σαµούρης Σπυρίδων (τακτικό Μέλος)
Θεοφιλάτος Ευάγγελος (τακτικό µέλος)

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

εισηγούµενος το 1 θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Αίτηµα για συνάντηση της εκτελέστριας της
διαθήκης του εκλιπόντος δωρητή Σπυρίδωνος Θωµάτου-Γεννατά. (20/2013 απόφαση Οικ.
Επιτροπής)» Έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε την 20/2013 απόφαση της µε θέµα : «Αποδοχή ∆ωρεάς ακινήτου εντός της πόλεως του
Ληξουρίου».»της η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα :
1. Αποδέχθηκε τη κληρονοµιά του αποθανόντος Σπυρίδωνα Θωµάτου- Γεννατά και συγκεκριµένα
οικόπεδο µε Κ.Α Κτηµατολογίου 250371327002 στην οδό Πλάτωνος στο Ληξούρι.
2. Αποφάσισε στο εν λόγω οικόπεδο να κατασκευαστεί πλατεία σύµφωνα µε την επιθυµία του
εκλιπόντος δωρητή.
Η διαχειρίστρια της διαθήκης κ. Μάρλις Βέσπε ,κάτοικος Ελβετίας . µέσω του µεταφραστή της , κ.
Τζιώνα Αθανάσιου , εξέφρασε το αίτηµα να µεταβεί στην Κεφαλλονιά και να συναντηθεί µε τα Μέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής για το εν λόγω µε θέµα .

Α∆Α: ΒΛΛΩΩΕ5-Θ3Λ

Η κ. Μάρλις Βέσπε προσήλθε στην συνεδρίαση της Επιτροπής µαζί µε την οµάδα φίλων και συγγενή του
εκλιπόντος δωρητή ,τους κ. κ. Αθανάσιο Τζιώνα µεταφραστή και πολύ καλό φίλο του εκλιπόντος, την κ.
Μαίρη Παξινού µαθήτρια και φίλη , τον. κ. ∆ηµήτριο Θωµάτο αδελφό του εκλιπόντος και τον κ. Θωµά Παξινό
Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην κ. Μαίρη Παξινού η οποία µε εµφανή συγκίνηση,
καταθέτοντας φόρο τιµής στη µνήµη του εκλιπόντος αναφέρθηκε στην βιογραφία του κιθαρίστα Σπύρου
Θωµάτου ενηµερώνοντας συγχρόνως την Επιτροπή για την διαβεβαίωση της κ. Μάρλις Βέσπε ότι η
κληρονοµιά µπορεί να κάνει τα αναγκαία έξοδα για την εκπόνηση της µελέτης και την κατασκευή της
πλατείας για να ολοκληρωθεί έτσι το όραµα του αείµνηστου δωρητή.
Ακολούθως τον λόγο παίρνει ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός κ. Θωµάς Παξινός ο οποίος δεσµεύτηκε στα
Μέλη της Επιτροπής να προσπαθήσει ώστε η πλατεία στην οδό Πλάτωνος στο Ληξούρι να
αντιπροσωπεύει την λιτή ζωή αλλά και την πλούσια σε αισθήµατα καρδιά του Σπύρου.
Στην συνέχεια τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος ο οποίος εκ µέρους όλων των Μελών της Επιτροπής
δηλώνει ότι αποδέχονται τα ανωτέρω, σχετικά µε το οικόπεδο στην οδό Πλάτωνος, την εκπόνηση
µελέτης και την κατασκευή της πλατείας και εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες τους για το έργο που θα
εκτελεστεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλιπόντος δωρητή.
Για τις λεπτοµέρειες της θα συνεννοηθούν µε τις Υπηρεσίες του ∆ήµου.
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 20/2013 απόφαση της .
3) την παραπάνω πρόταση της διαχειρίστριας της διαθήκης κ. Μάρλις Βέσπε

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αποδέχεται την κληρονοµιά του αποθανόντος Σπυρίδωνος Θωµάτου – Γεννατά για το οικόπεδο, την
εκπόνηση της µελέτης και την κατασκευή πλατείας στο δωρηθέν οικόπεδο µε Κ. Α Κτηµατολογίου
250371327002 στην οδό Πλάτωνος, στο Ληξούρι.

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: ΒΛΕΖΩΕ5-ΞΑ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της 34 (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
η
Κεφαλλονιάς την 30 Σεπτεµβρίου 2013 .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 211 / 2013

ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 .
η

Στο Αργοστόλι σήµερα 30
Σεπτεµβρίου του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 13 .00 το
µεσηµέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 45823/24-09-2013 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. Αποστολάτος Γεράσιµος
2. Σαββαόγλου Σάββας
3. Παπαδάτος Νικόλαος
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Γαλάτης Άγγελος
6. Ζαπάντης Ανδρέας
7. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)

Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)
Σαµούρης Σπυρίδων (τακτικό Μέλος)
Θεοφιλάτος Ευάγγελος (τακτικό µέλος)

Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον
Προϊστάµενο του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη

,

ο

ο οποίος εισηγούµενος το 2 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.
έκθεσης

Ηµ/νία
έκδοσης

Ποσό

Αιτιολογία

Κ.Α.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1652

23/09/2013

54,56

1653

23/09/2013

371,46

1654

23/09/2013

14.218,80

1655

23/09/2013

1.918,80

1656

23/09/2013

1.709,70

1657

23/09/2013

1.097,16

1658

23/09/2013

307,50

1659

23/09/2013

455,10

1660

23/09/2013

295,20

1661

23/09/2013

479,70

1662

23/09/2013

2.214,00

1663

23/09/2013

1.476,00

1664

24/09/2013

95,94

1676

25/09/2013

124,96

1677

26/09/2013

12.908,85

1680

26/09/2013

5.000,00

1681

26/09/2013

137,76

1682

26/09/2013

124,24

1683

26/09/2013

184,50

1684

26/09/2013

184,50

Προµήθεια εντύπων και υλικών
µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής
(προµήθεια υλικών)
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών
χαρών (∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΕΒΟΣΕΤΟΥ)
∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστου χώρου
Ιγλεσάτα Σβορωνάτων σε Παιδική
Χαρά- ∆.Ε. Λειβαθούς ΣΑΤΑ 20122013
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών
∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων
Συντήρηση και επισκευή σκευών ,
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού
(Παραλία Μύρτου)
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
λοιπού εξοπλισµού σκευών και
λοιπού εξοπλισµού (Πλατύ Γυαλού)
Αµοιβές δικαστικών
επιµελητών[ΑΡΙΣΤΕΑ
ΒΙΚΑΤΟΥ,ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡΙΘΜ.191/2013 ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ]
Αµοιβές δικαστικών
επιµελητών[ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕ
ΑΡΙΘΜ.206 & 201/2013
ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ]
Προµήθεια σκυροδέµατος
συντήρησης οδικου δικτύου ∆.Ε.
Ελειού Πρόννων ( ΣΑΤΑ 2012-2013 )
Συντήρηση και επισκευή σχολικών
κτιρίων (∆ηµοτικό Σχολείο ∆.Ε
Ελειού-Πρόννων).
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων-ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ∆ΙΑΒΑΡΑΤΩΝ
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων-ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ
Προµήθεια υλικών συντήρησης επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας
καθαριότητας [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ
∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ]
Προµήθεια υλικών συντήρησης επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας
καθαριότητας [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ

10. 6613

22,01

70.6279.12

4.930,51

35.7135.02

781,20

35.7332.10

2.081,20

70.6279.11

6.992,70

70.6279.13

5.749,94

70.6279.14

6.995,50

70.6279.15

6.888,90

70.6279.16

183,10

70.6279.17

2.812,10

10. 6265

5.084,74

30. 6265

524,00

00.6116

661,75

00.6116

536,79

30.7333.08

6,15

70.6261.03

9.650,00

10. 6662

13.788,00

10. 6662

13.788,00

20.6662.01

8.805,67

20.6662.01

8.805,67

∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ]

1685

26/09/2013

184,50

1686

26/09/2013

184,50

1687

26/09/2013

124,80

Προµήθεια υλικών συντήρησης επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας
καθαριότητας [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ
∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ]
Προµήθεια υλικών συντήρησης επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας
καθαριότητας [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ
∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ]
Προµήθεια λαµπτήρων ,και
ηλεκτρολογικού υλικού [ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ]

20.6662.01

8.805,67

20.6662.01

8.805,67

20.6682.02

2.978,96

20.6682.02

2.978,96

20.6682.02

2.978,96

20.6682.02

2.978,96

20.6682.02

2.978,96

20. 6262

4.318,14

20. 6262

4.318,14

10. 6261.02

18.311,96

10. 6661

3.019,14

10. 6661

3.019,14

10. 6661

3.019,14

35. 6662

1.992,63

20. 6262

4.318,14

20. 6262

4.318,14

Προµήθεια λαµπτήρων ,και
ηλεκτρολογικού υλικού [ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ]
1688

26/09/2013

136,49
Προµήθεια λαµπτήρων ,και
ηλεκτρολογικού υλικού [ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ]

1689

26/09/2013

27,00
Προµήθεια λαµπτήρων ,και
ηλεκτρολογικού υλικού [ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ]

1690

26/09/2013

105,35
Προµήθεια λαµπτήρων ,και
ηλεκτρολογικού υλικού [ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ]

1691

26/09/2013

96,51

1692

26/09/2013

246,00

1693

26/09/2013

246,00

1694

26/09/2013

150,00

1695

26/09/2013

28,33

1696

26/09/2013

184,50

1697

26/09/2013

118,41

1698

26/09/2013

122,95

1699

26/09/2013

159,90

1700

26/09/2013

184,50

Συντήρηση και επισκευή λοιπών
µονίµων εγκαταστάσεων[ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ]
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
µονίµων εγκαταστάσεων[ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ]
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης
δηµοτικών κτιρίων Τοπικών
Κοινοτήτων[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ
ΝΥΦΙΟΥ]
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ
ΝΥΦΙΟΥ]
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ
ΝΥΦΙΟΥ]
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ
ΝΥΦΙΟΥ]
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων[ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΝΥΦΙΟΥ]
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
µονίµων εγκαταστάσεων[ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΝΥΦΙΟΥ]
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
µονίµων εγκαταστάσεων[ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΝΥΦΙΟΥ]

1701

26/09/2013

148,04

1702

26/09/2013

90,29

1703

26/09/2013

24,60

1704

26/09/2013

147,60

1705

26/09/2013

147,60

1706

26/09/2013

147,60

1707

26/09/2013

147,60

1708

26/09/2013

147,60

1709

26/09/2013

147,60

1710

27/9/2013

125,50

1711

27/09/2013

1.394,00

1712

27/09/2013

23.806,00

1713

27/09/2013

1.542,00

1714

27/09/2013

9.982,50

1715

27/09/2013

5.035,89

1716

27/09/2013

47.545,07

1717

27/09/2013

11.584,00

1718

27/09/2013

86.428,00

1719

27/09/2013

135.455,96

1720

27/09/2013

14.063,50

1721

27/09/2013

4.182,00

Εργασίες Επισκευής & συντήρησης
δηµοτικών κτιρίων Τοπικών
Κοινοτήτων[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ
ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ]
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων[ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ]
Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία)ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ
ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ]
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
µονίµων εγκαταστάσεων[ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ]
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
µονίµων εγκαταστάσεων[ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ]
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
µονίµων εγκαταστάσεων [ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ]
Συντήρηση παιδικών χαρών[ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ]
Συντήρηση παιδικών χαρών[ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ]
Συντήρηση παιδικών χαρών[ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ]
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείων
Επίδοµα Χανσενικών[ΙΟΥΛΙΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013]
Επίδοµα αιµατολογικών
νοσηµάτων,αιµολυτική
αναιµία,αιµορροφυλία
AIDS[ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013]
Επίδοµα ανασφάλιστων
παραπληγικών ,
τετραπληγικών[ΙΟΥΛΙΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013]
Επίδοµα παραπληγικών
τετραπληγικών δηµοσίου ( ΙΟΥΛΙΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013]
Επίδοµα απροστάτευτων
παιδιών[ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΟΥΣΤΟΥ 2013]
Επίδοµα τυφλότητας [ΙΟΥΛΙΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013]
Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά
[ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013]
Επίδοµα βαρειάς νοητικής
καθυστέρησης[ΙΟΥΛΙΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013]
Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς
αναπηρίας[ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2013]
Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς τετραπληγικούςακρωτηριασµένους[ΙΟΥΛΙΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013]
Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης σπαστικά [ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

10. 6261.02

18.311,96

35. 6662

1.992,63

35. 6699

12.722,61

20. 6262

4.318,14

20. 6262

4.318,14

20. 6262

4.318,14

35. 7332.01

21.302,50

35. 7332.01

21.302,50

35. 7332.01

21.302,50

10. 6612

9.487,84

15.6741.11

1.484,00

15.6741.02

25.970,00

15.6741.07

17.290,00

15.6741.08

42.723,10

15.6741.12

15.627,63

15.6741.09

111.256,90

15.6741.10

3.567,07

15.6741.04

112.590,00

15.6741.01

624.323,43

15,6741.05

35.577,00

15.6741.03

21.090,00

1722

27/09/2013

1.547,00

1723

30/9/2013

1.650,00

1725

30/9/2013

7.894,46

2013]
Επίδοµα Κοινωνικών Βοηθειών έκτακτες οικονοµικές
ενισχύσεις[Αµούργης Γρηγόριος του
Γερασίµου]
Μελέτη Κατασκευής Νέας
Πεζογέφυρας ∆.Ε. Σάµης ΣΑΤΑ 20122013[2η ΕΝΤΟΛΗ]
Μελέτες ανάπτυξης ∆ηµου ΕλειούΠρόννων 10 ο υποέργο ΠΠΕ και
ΜΠΕ µονάδας επεξεργασίας πόσιµου
νερού από τις λιµνοδεξαµενές Αγίας
Ειρήνης (ΘΗΣΕΑΣ)

15.6741.15

68.453,00

30.7413.14

2.144,87

30.7412.81

0,00

Ζητείται η έγκριση των παραπάνω δαπανών και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις προτάσεις: 1664-1676- από 1681 έως 1695 , από 1696 έως 1709
και από 1711 έως 1722
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις για τις ΠΑΓΙΕΣ όλων των Προέδρων , όλα
τα προνοιακά επιδόµατα και την 1680.
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
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

σε

Α∆Α: ΒΛΕΖΩΕ5-3Σ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της 34 (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
η
Κεφαλλονιάς την 30 Σεπτεµβρίου 2013 .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 212 / 2013

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργασίες στο Γυµνάσιο και Λύκειο Σάµης»

η

Στο Αργοστόλι σήµερα 30
Σεπτεµβρίου του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 13 .00 το
µεσηµέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 45823/24-09-2013 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. Αποστολάτος Γεράσιµος
2. Σαββαόγλου Σάββας
3. Παπαδάτος Νικόλαος
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Γαλάτης Άγγελος
6. Ζαπάντης Ανδρέας
7. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)

Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)
Σαµούρης Σπυρίδων (τακτικό Μέλος)
Θεοφιλάτος Ευάγγελος (τακτικό µέλος)

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

εισηγούµενος

ο

το 3 θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργασίες στο Γυµνάσιο και Λύκειο Σάµης»
έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση του Τεχνικού Υπάλληλου της ∆/νσης των Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου που έχει ως εξής :
Θ Ε Μ Α : Τεχνική έκθεση για το έργο « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ

ΣΑΜΗΣ »

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Στο γυµνάσιο και λύκειο Σάµης διαπιστώθηκαν τοπικές και µικρής έκτασης αποσάθρωση του φέροντα
οργανισµού σε οκτώ κολώνες του γυµναστηρίου όπως επίσης και µερική αποσάθρωση επιχρισµάτων
στις αίθουσες 11 και 12, στο διάδροµο εισόδου ( κεντρικό ταβάνι), στους ηµιυπαίθριους χώρους
εξωτερικά των αιθουσών, τοπικές ζηµιές στα κεραµίδια της στέγης του γυµναστηρίου και η λαδοµπογιά
στις τουαλέτες έχει φθαρεί.
Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν είναι:
Α) Για την αποσάθρωση του φέροντα οργανισµού: Καθαίρεση των αποσαθρωµένων τµηµάτων
σκυροδέµατος. Ξύσιµο του σιδηρού οπλισµού. Καθαρισµός και πλύσιµο των τµηµάτων. Επάλειψη του
σιδηρού οπλισµού µε αντιδιαβρωτικό τσιµεντοειδή της DURO STICK ( η άλλης παρόµοιας ) και
ακολούθως επάλειψη σε δύο στρώσεις επισκευαστικών τσιµεντοειδή της DURO STICK ( η άλλης
παρόµοιας ). Τέλος επίχρισµα µε µαρµαρόσκονη.

Β) Για την αποσάθρωση των επιχρισµάτων: Καθαίρεση των αποσαθρωµένων τµηµάτων Καθαρισµός
και πλύσιµο των τµηµάτων. Επίχρισµα τριών στρώσεων µε µαρµαρόσκονη.
Γ)Για τη στέγη: Αποξήλωση των σπασµένων κεραµιδιών και τοποθέτηση νέων. Τοποθέτηση λάσπης
όπου χρειάζεται.
∆) Για την τουαλέτα: Ξύσιµο και αποµάκρυνση της φθαρµένης λαδοµπογιάς.
Ε) Στους αντισεισµικούς αρµούς των κτιρίων: Ανάµεσα στα κτίρια και όπου υπάρχει αρµός δηµιουργία
αυλακιού και τοποθέτηση αρµόστοκου σιλικόνης.
ΣΤ) Όλα τα προϊόντα των καθαιρέσεων και λοιπων εργασιών θα αποµακρυνθούν µε έξοδα του
αναδόχου έτσι ώστε να παραδοθεί καθαρό προς χρήσης.
Καθ όλο τον χρόνο των εργασιών θα ακολουθηθούν οι τεχνικές εντολές του επιβλέποντα µηχανικού της
τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου .
Ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των: 5.691,05 €
χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των 7.000,00 €. µε Φ.Π.Α. 23%

Για το έργο αυτό δεν απαιτείται µελέτη γιατί είναι έργο κάτω από 7219.36 ευρώ(µε την διαδικασία του
άρθρου 15 του Π.∆. 171/87) και αφορά « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΗΣ »
σύµφωνα µε το Π.∆. 229/1999 και εµπίπτει στις διατάξεις του Π.∆ 28/80 άρθρο 9 παρ 9 του νόµου
2623/98 – άρθρο 17 παρ. 1 του N2539/97 σύµφωνα µε την απόφαση υπουργού Εσωτερικών / 27/1/96
. Επίσης προβλέπεται από την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.1418/84 (κωδικοποίηση µε το Ν.3669/08
άρθρο 3 περιπ. γ και άρθρο 28 παρ.1 περ. ε καθώς και η εγκύκλιος βάσει του άρθρου 83 παρ 1 του
Ν.2362/1995.
Η χρηµατοδότηση του Έργου θα καλυφθεί από

πιστώσεις του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Κ.Α 15.7331.05

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Προς την Οικονοµική Επιτροπή την δια απευθείας ανάθεση εκτέλεση τoυ έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΗΣ »
Στο γυµνάσιο και λύκειο Σάµης διαπιστώθηκαν τοπικές και µικρής έκτασης αποσάθρωση του φέροντα
οργανισµού σε οκτώ κολώνες του γυµναστηρίου όπως επίσης και µερική αποσάθρωση επιχρισµάτων
στις αίθουσες 11 και 12, στο διάδροµο εισόδου ( κεντρικό ταβάνι), στους ηµιυπαίθριους χώρους
εξωτερικά των αιθουσών, τοπικές ζηµιές στα κεραµίδια της στέγης του γυµναστηρίου και η λαδοµπογιά
στις τουαλέτες έχει φθαρεί.
Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν είναι:
Α) Για την αποσάθρωση του φέροντα οργανισµού: Καθαίρεση των αποσαθρωµένων τµηµάτων
σκυροδέµατος. Ξύσιµο του σιδηρού οπλισµού. Καθαρισµός και πλύσιµο των τµηµάτων. Επάλειψη του
σιδηρού οπλισµού µε αντιδιαβρωτικό τσιµεντοειδή της DURO STICK ( η άλλης παρόµοιας ) και
ακολούθως επάλειψη σε δύο στρώσεις επισκευαστικών τσιµεντοειδή της DURO STICK ( η άλλης
παρόµοιας ). Τέλος επίχρισµα µε µαρµαρόσκονη.
Β) Για την αποσάθρωση των επιχρισµάτων: Καθαίρεση των αποσαθρωµένων τµηµάτων Καθαρισµός
και πλύσιµο των τµηµάτων. Επίχρισµα τριών στρώσεων µε µαρµαρόσκονη.
Γ)Για τη στέγη: Αποξήλωση των σπασµένων κεραµιδιών και τοποθέτηση νέων. Τοποθέτηση λάσπης
όπου χρειάζεται.
∆) Για την τουαλέτα: Ξύσιµο και αποµάκρυνση της φθαρµένης λαδοµπογιάς.
Ε) Στους αντισεισµικούς αρµούς των κτιρίων: Ανάµεσα στα κτίρια και όπου υπάρχει αρµός δηµιουργία
αυλακιού και τοποθέτηση αρµόστοκου σιλικόνης.
ΣΤ) Όλα τα προϊόντα των καθαιρέσεων και λοιπων εργασιών θα αποµακρυνθούν µε έξοδα του
αναδόχου έτσι ώστε να παραδοθεί καθαρό προς χρήσης.
Καθ όλο τον χρόνο των εργασιών θα ακολουθηθούν οι τεχνικές εντολές του επιβλέποντα µηχανικού της
τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου .
Ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των: 5.691,05 €
χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των 7.000,00 €. µε Φ.Π.Α. 23%
Για το έργο αυτό δεν απαιτείται µελέτη γιατί είναι έργο κάτω από 7219.36 ευρώ(µε την διαδικασία του
άρθρου 15 του Π.∆. 171/87) και αφορά « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΗΣ »
σύµφωνα µε το Π.∆. 229/1999 και εµπίπτει στις διατάξεις του Π.∆ 28/80 άρθρο 9 παρ 9 του νόµου
2623/98 – άρθρο 17 παρ. 1 του N2539/97 σύµφωνα µε την απόφαση υπουργού Εσωτερικών / 27/1/96
. Επίσης προβλέπεται από την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.1418/84 (κωδικοποίηση µε το Ν.3669/08
άρθρο 3 περιπ. γ και άρθρο 28 παρ.1 περ. ε καθώς και η εγκύκλιος βάσει του άρθρου 83 παρ 1 του
Ν.2362/1995.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι :
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργολάβος µε εµπειρία σε ανάλογα έργα είναι ο κ.
Παντελάτος Σπυρίδων , που εδρεύει στη Σάµη µε ΑΦΜ: 45753472 ∆ΟΥ: Αργοστολίου η αµοιβή του
οποίου κατά την προσφορά του (καθαρή αξία χωρίς Φ. Π. Α. ), ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων
επτακοσίων ευρώ 5.700,00(συνολική αξία µε ΦΠΑ 7.011,00 €). ο οποίος παρουσιάζεται αξιόπιστος και
η αµοιβή του βρίσκεται µέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την
ανάθεση του έργου και τη διάθεση της απαραίτητης πίστωσης.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση γιατί είναι επείγουσες εργασίες που αφορούν
σχολείο.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την παρατήρηση ότι οι προβλεπόµενες
εργασίες που θα εκτελεστούν , θα λύσουν οριστικά το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί στο σχολείο.
και αφού έλαβε υπόψη :
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08
5. την παραπάνω προσφορά
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου
7. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η
σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 7.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.7331.05 του προϋπολογισµού του έτους
2013 για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου (1752/2013 ανάληψη υποχρέωσης ).
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΗΣ, όπως
περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου, στον κ. Παντελάτο
Σπυρίδων , που εδρεύει στη Σάµη µε ΑΦΜ: 45753472 ∆ΟΥ: Αργοστολίου αντί ποσού 7.000,00 € µε
Φ.Π.Α
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής:
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87.
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της µελέτης .
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

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: ΒΛΕΖΩΕ5- 3 Ε1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της 34 (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
η
Κεφαλλονιάς την 30 Σεπτεµβρίου 2013 .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 213 / 2013

ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης του ένδικου βοηθήµατος της κύριας παρέµβασης, ορισµός
δικηγόρου για την άσκηση και ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της.
η

Στο Αργοστόλι σήµερα 30
Σεπτεµβρίου του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 13 .00 το
µεσηµέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 45823/24-09-2013 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
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αποστολάτος Γεράσιµος
2. Σαββαόγλου Σάββας
3. Παπαδάτος Νικόλαος
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Γαλάτης Άγγελος
6. Ζαπάντης Ανδρέας
7. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)

(7 ) και ονοµαστικά:
ΑΠΟΝΤΕΣ
Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)
Σαµούρης Σπυρίδων (τακτικό Μέλος)
Θεοφιλάτος Ευάγγελος (τακτικό µέλος)

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

το 4 θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης του ένδικου βοηθήµατος της κύριας παρέµβασης,
ορισµός δικηγόρου για την άσκηση και ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της.»
Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου
κ. Χριστοφοράτου Νίκης που έχει ως εξής:
Στις 24.05.2011 κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο η από 09.05.2011 και µε αριθµό κατάθεσης 94/2011
Αγωγή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την αναγνώριση της
κυριότητας ενός ακινήτου στη θέση «Κατσαµάνη –Αγ. Απόστολοι – ∆εµποναράτα» Ληξουρίου, εντός
του οποίου είχε ανεγερθεί αγροτικό κτηνιατρείο.
Στις 19.10.2012 µε το µε αριθµό πρωτ. 44625/2012 έγγραφό µου ζήτησα από την ∆.νση
Τεχνικών Υπηρεσιών και τη ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής φάκελο και απόψεις σχετικά µε το αν ο ∆ήµος
διεκδικεί δικαιώµατα κυριότητας επί του ακινήτου αυτού προκειµένου να ασκηθεί κύρια παρέµβαση στην
εκκρεµεί δίκη. Εν συνεχεία στις 11.09.2013 επανήλθα µε το µε αριθµό πρωτ. 43318/2013 έγγραφό µου
και µε το ίδιο αίτηµα.
Στις 23.09.2013 περιήλθε σχετικός φάκελος στην Υπηρεσία από τον οποίο προέκυψε ότι από
το έτος 2007 οι προηγούµενες δηµοτικές αρχές του πρώην ∆ήµου Παλικής είχαν αιτηθεί προς την τότε

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης την παραχώρηση του εν λόγω ακινήτου εκ νέου στον
τότε ∆ήµο Παλικής χωρίς µάλιστα να τύχουν οποιασδήποτε απάντησης.
Την 23.09.2013 µου δόθηκε η εντολή από τον ∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς για την άσκηση κύριας
παρέµβασης µε σκοπό την διεκδίκηση του εν λόγω από τον ∆ήµο η οποία ασκήθηκε την 25.09.2013.
Εν όψει των ανωτέρω σας παρακαλώ όπως : α) εγκρίνετε την ήδη ασκηθείσα από 25/09/2013
κύρια παρέµβαση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, β) εγκρίνετε τον ορισµό αµισθί της ειδικής συµβούλου κ. Ιωάννας Μαρκέτου για την άσκηση της
εν λόγω παρέµβασης και την παράστασή της κατά την συζήτηση αυτής στην δικάσιµο της 2/12/2014.
καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο και γ) εγκρίνετε τον ορισµό τ….. δικαστικού επιµελητή του
Πρωτοδικείου

Αθηνών

για

την

επίδοση

της

από

24/09/2013

κύριας

παρέµβασης

στον

κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα Υπουργό Οικονοµικών ως εκπροσωπούντα το Ελληνικό ∆ηµόσιο και του
∆ικαστικού Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κερκύρας για την επίδοση της από 24/09/2013

κύριας

παρέµβασης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι η ∆ηµοτική Αρχή µέχρι σήµερα δεν έχει ακολουθήσει διαφορετική
κατεύθυνση από την κυβερνητική πολιτική , για τον λόγο αυτό δεν είναι σίγουρος ότι το ακίνητο θα
χρησιµοποιηθεί υπέρ του Λαού και ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
και αφού έλαβε υπόψη :

1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.

Εγκρίνει την ήδη ασκηθείσα από 25/09/2013 κύρια παρέµβαση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2.

Εγκρίνει τον ορισµό αµισθί της ειδικής συµβούλου κ. Ιωάννας Μαρκέτου για την άσκηση της εν
λόγω παρέµβασης και την παράστασή της κατά την συζήτηση αυτής στην δικάσιµο της
2./12/2014 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο.

3.

Εγκρίνει

τον ορισµό του

Αγγελόπουλου

δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ιωάννη

για την επίδοση της από 24./09./2013 κύριας παρέµβασης (αριθ. κατ

146/2013) στον κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα Υπουργό Οικονοµικών ως εκπροσωπούντα το
Ελληνικό ∆ηµόσιο και της

∆ικαστικού Επιµελήτριας

του Πρωτοδικείου Κερκύρας κ.

Αικατερίνης Μάµαλου για την επίδοση της από 24/09/2013 κύριας παρέµβασης(αριθ. κατ
146/2013) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

4.

Η αµοιβή των

παραπάνω δικαστικών

επιµελητών ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-

08- 2008 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

Α∆Α: ΒΛΕΖΩΕ5-Υ9Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της 34 (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
η
Κεφαλλονιάς την 30 Σεπτεµβρίου 2013 .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 214 / 2013

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου
του έργου «Αγροτική Οδοποιία στη πυρόπληκτη περιοχή ∆ Ε Λειβαθούς».
η

Στο Αργοστόλι σήµερα 30
Σεπτεµβρίου του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 13 .00 το
µεσηµέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 45823/24-09-2013 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. Αποστολάτος Γεράσιµος ( αποχώρησε)
2. Σαββαόγλου Σάββας
3. Παπαδάτος Νικόλαος
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Γαλάτης Άγγελος
6. Ζαπάντης Ανδρέας
7. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)

Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)
Σαµούρης Σπυρίδων (τακτικό Μέλος)
Θεοφιλάτος Ευάγγελος (τακτικό µέλος)

Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και µετά την συζήτηση των
ο

θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης , εισηγούµενος το 1 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού
συγκρότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου του έργου «Αγροτική Οδοποιία στη πυρόπληκτη
περιοχή ∆ Ε Λειβαθούς». έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το Πρακτικό διεξαγωγής κλήρωσης για την
ανάδειξη της παραπάνω Επιτροπής του άρθρου 21 του Ν 3669/2008 από την προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Ευρύκλειας Παπαδήµα _Χαιτίδου που έχει ως εξής :

Αργοστόλι,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

27 Σεπτεµβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 46524
ΕΠΕΙΓΟΝ

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση:
Τ.Κ. :
Πληροφορίες:

Αργοστόλι
28100
Παπαδήµα Ευρύκλεια

ΠΡΟΣ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Τηλέφωνα:
Φαχ.:
Email:

ΚΟΙΝ.:

2671027151

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
(ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ)

evriklia.papadima@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρακτικό διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπής του άρθρου 21 του
Ν.3669/2008 για το έργο ΄΄ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ΄΄
Στο Αργοστόλι σήµερα στα γραφεία της ∆/νσης τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην Οδό
Λ.Βεργωτή 161 ώρα 10 π.µ διεξήχθη δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη της ∆/νσης τεχνικών
υπηρεσιών για τον διαγωνισµό της 15ης Οκτωβρίου 2013 για το παραπάνω έργο ενώπιον των δύο
υπαλλήλων της ιδίας οργανικής µονάδος η οποία έχει ως εξής
Α.Τακτικά µέλη
1.Γεράσιµος Κλαουδάτος
2. Ελένη Λουκέρη
3.∆ηµήτριος Στουπάς
Β. Αναπληρωµατικά µέλη
1.Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος
2.Θεόδωρος Καλογερόπουλος
3.Λεωνίδας Παγουλάτος
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
1.Αικατερίνη Αµαραντίδου
2.Λεωνίδας Παγουλάτος
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ-ΧΑΙΤΙ∆ΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΕΡΗ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ

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) το άρθρο 21 του Ν 3669/2008
το παραπάνω Πρακτικό κλήρωσης της αρµόδιας Υπηρεσίας :

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού του άρθρου 21 του Ν 3669/2008 του έργου «Αγροτική
Οδοποιία στη πυρόπληκτη περιοχή ∆ Ε Λειβαθούς». όπως παρακάτω:
Α.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.

1.
2.
3.
Β.

Γεράσιµο Κλαουδάτο Τ.Ε Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό.
Ελένη Λουκέρη , Π.Ε Πολιτικό Μηχανικό.
∆ηµήτρη Στουπά , Π.Ε Πολιτικό Μηχανικό.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.

1.
2.
3.

Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο Π.Ε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Θεόδωρο Καλογερόπουλο Π.Ε Πολιτικό Μηχανικό
Λεωνίδα Παγουλάτο Π.Ε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Πρόεδρος ορίζεται ο ∆ηµήτρης Στουπάς
γραµµατέας ορίζεται η Ελένη Λουκέρη.

µε αναπληρωτή τον Λεωνίδα Παγουλάτο

, µέλος και

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: ΒΛΕΖΩΕ-5Μ9Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της 34 (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
η
Κεφαλλονιάς την 30 Σεπτεµβρίου 2013 .
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ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου
του έργου «Αγροτική Οδοποιία στη πυρόπληκτη περιοχή Ελειού -Πρόννων».
η

Στο Αργοστόλι σήµερα 30
Σεπτεµβρίου του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 13 .00 το
µεσηµέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 45823/24-09-2013 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. Αποστολάτος Γεράσιµος ( αποχώρησε)
2. Σαββαόγλου Σάββας
3. Παπαδάτος Νικόλαος
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Γαλάτης Άγγελος
6. Ζαπάντης Ανδρέας
7. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)

Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)
Σαµούρης Σπυρίδων (τακτικό Μέλος)
Θεοφιλάτος Ευάγγελος (τακτικό µέλος)

Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και µετά την συζήτηση των
ο

θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, εισηγούµενος το 2 εκτός θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού
συγκρότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου του έργου «Αγροτική Οδοποιία στη πυρόπληκτη
περιοχή ∆ Ε Ελειού -Πρόννων». έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το Πρακτικό διεξαγωγής κλήρωσης
για την ανάδειξη της παραπάνω Επιτροπής του άρθρου 21 του Ν 3669/2008 από την προϊσταµένη της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Ευρύκλειας Παπαδήµα _Χαιτίδου που έχει ως εξής :
Αργοστόλι,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

27 Σεπτεµβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 46523

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση:
Τ.Κ. :
Πληροφορίες:

Αργοστόλι
28100
Παπαδήµα Ευρύκλεια

ΠΡΟΣ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Τηλέφωνα:
Φαχ.:
Email:

ΚΟΙΝ.:

2671027151

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
(ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ)

evriklia.papadima@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρακτικό διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπής του άρθρου 21 του
Ν.3669/2008 για το έργο ΄΄ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΝΝΩΝ΄΄

Στο Αργοστόλι σήµερα στα γραφεία της ∆/νσης τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην Οδό
Λ.Βεργωτή 161 ώρα 10 π.µ διεξήχθη δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη της ∆/νσης τεχνικών
υπηρεσιών για τον διαγωνισµό της 8ης Οκτωβρίου 2013 για το παραπάνω έργο ενώπιον των δύο
υπαλλήλων της ιδίας οργανικής µονάδος η οποία έχει ως εξής
Α.Τακτικά µέλη
1.Γεώργιος ∆ελλαπόρτας
2.Σπυρίδων ∆ανελάτος
3.Λεωνίδας Παγουλάτος
Β.Αναπληρωµατικά µέλη
1.Ευάγγελος Κουφός
2.Ελένη
Μπενετάτου
3 Γεράσιµος Τσιούτσιος

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
1.Αικατερίνη Αµαραντίδου
2.Λεωνίδας Παγουλάτος
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ-ΧΑΙΤΙ∆ΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΦΟΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΑΝΕΛΑΤΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ

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) το άρθρο 21 του Ν 3669/2008
το παραπάνω Πρακτικό κλήρωσης της αρµόδιας Υπηρεσίας :

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού του άρθρου 21 του Ν 3669/2008 του έργου «Αγροτική
Οδοποιία στη πυρόπληκτη περιοχή ∆ Ε Λειβαθούς». όπως παρακάτω:
Α.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.

4.
5.
6.

Β.

Γεώργιο ∆ελλαπόρτα , Τ.Ε Τεχνολόγο Μηχανικό έργων υποδοµής.
Σπυρίδωνα ∆ανελάτο Τ.Ε Τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
Λεωνίδα Παγουλάτο Π.Ε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.

4.
5.
6.

Ευάγγελο Κουφό Π.Ε Πολιτικό Μηχανικό
Ελένη Μπενετάτου Τ.Ε Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό
Γεράσιµο Τσιούτσιο Π.Ε Χηµικό Μηχανικό.

Πρόεδρος ορίζεται ο Λεωνίδας Παγουλάτος µε αναπληρωτή τον Γεράσιµο Τσιούτσιο ,
γραµµατέας ορίζεται ο ∆ελλαπόρτας Γεώργιος.

µέλος και

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: ΒΛΛΟΩΕ5-6Ι9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

3-10-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της 34 (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
η
Κεφαλλονιάς την 30 Σεπτεµβρίου 2013 .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 216 / 2013

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2013 και εισήγηση
προς το ∆. Σ.
η

Στο Αργοστόλι σήµερα 30
Σεπτεµβρίου του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 13 .00 το
µεσηµέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 45823/24-09-2013 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. Αποστολάτος Γεράσιµος ( αποχώρησε)
2. Σαββαόγλου Σάββας
3. Παπαδάτος Νικόλαος
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Γαλάτης Άγγελος
6. Ζαπάντης Ανδρέας
7. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)

Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)
Σαµούρης Σπυρίδων (τακτικό Μέλος)
Θεοφιλάτος Ευάγγελος (τακτικό µέλος)

Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και µετά την συζήτηση των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο
Γεράσιµο Παυλάτο

της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.

ο

, ο οποίος εισηγούµενος το 3 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση του σχεδίου

αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2013 και εισήγηση προς το ∆.Σ » Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα
παρακάτω:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Α. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 σε ορισµένους Κ.Α. Εσόδων είχαν προβλεφθεί
ο
έσοδα τα οποία δεν πρόκειται να εισπραχθούν µέχρι τέλος του Οικονοµικού έτους 2013 σε σύγκριση µε το 1
εξάµηνο 2013 και πρέπει να µειωθούν τα ποσά τα οποία δεν προβλέπεται να εισπραχθούν τα επί πλέον
προϋπολογισθέντα έσοδα.
Επίσης υπάρχουν Κ.Α. Εσόδων οι οποίοι πρέπει να ενισχυθούν επειδή έχουν βεβαιωθεί ποσά µεγαλύτερα από
αυτά που είχαν προϋπολογισθεί .
Αναλυτικά :
ΕΣΟ∆Α

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ
1.

2.

Κ.Α. 0122 « ∆ικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις , παζάρια κ.λπ. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού 2013
είχε προβλεφθεί ποσό € 22.235,22 . Μέχρι τώρα έχει βεβαιωθεί ποσό € 2.328,00. Να µειωθεί το προβλεπόµενο
ποσό κατά € 18.000,00
Κ.Α. 0211. « Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε Τράπεζες» Είχε προβλεφθεί ποσό € 143.000,00 . Έχει
βεβαιωθεί και εισπραχθεί ποσό € 51.104,39. Να µειωθεί το προβλεπόµενο ποσό κατά € 40.000,00
Ύστερα από τα παραπάνω οι µειώσεις που γίνονται σε σχέση µε τα έσοδα του προϋπολογισµού
Οικονοµικού έτους 2013 ανέρχονται σε € 58.000,00

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Β. Ενισχύσεις Κ.Α. Εσόδων
Κ.Α. 0112 «Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν∆ 4260/62)» . Είχε
προβλεφθεί ποσό € 1.023,46. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό € 6.807,83.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 5.850,43
Κ.Α. 0113 «Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ∆Κ)» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 1.500,00. Βεβαιώθηκε
και εισπράχθηκε ποσό € 1.597,44.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 97,44
Κ.Α. 0322 «Τέλος ύδρευσης. Είχε προβλεφθεί ποσό € 0,00. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό € 245,25.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 245,25
Κ.Α. 0324.03 «Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13%» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 0,00. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε
ποσό € 31,86.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 31,86
Κ.Α. 0414 «Τέλος ανακοµιδής» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 0,00. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό € 97,80.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 97,80
Κ.Α. 0416 «∆ικαιώµατα ιεροπραξιών» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 1.100,00. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό €
1.166,40.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 66,40
Κ.Α. 0434.01 «Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (Αστική Συγκοινωνία
ΚΤΕΛ)» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 0,00. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό € 2.920,18.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 2.920,18
Κ.Α. 0512 «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν∆ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 35.500,00.
Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό € 41.005,00.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 5.505,00
Κ.Α. 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης
(άρθρο 55 Ν 1946/91)» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 154.788,63. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό € 157.519,32.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 2.730,69
Κ.Α. 1312 «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001». Είχε προβλεφθεί ποσό €
68.810,00 σύµφωνα µε την επιχορήγηση του οικονοµικού έτους 2012. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό €
76.100,00 προς απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές σύµφωνα µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 7.290,00
Κ.Α. 1324.26 «Λοιπές Επιχορηγήσεις από ΠΙΝ, ΟΠΑΑΧ,Ν.Α, ΥΠΕΣΣ∆Α, Υπουργείο Παιδείας κ.λπ.» . Είχε
προβλεφθεί ποσό € 0,00. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό € 19.218,48 που αφορά ενοίκια κτιρίων που
στεγάζονται τα 2 Νηπιαγωγεία Αργοστολίου και αφορά το Γ. τετράµηνο του 2012 και Α. τετράµηνο του 2013.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 19.218,48
Κ.Α. 1511.01 «Πρόστιµο 2% ∆ηµ. φόρου» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 10.000,00. Βεβαιώθηκε ποσό € 22.243,99.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 150.000,00
Κ.Α. 1512.02 «Πρόστιµα ΚΟΚ Τροχαίας» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 40.000,00. Βεβαιώθηκε ποσό € 58.236,70.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 18.236,70
Κ.Α. 2118.01 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών» . Είχε προβλεφθεί ποσό €
33.000,00. Βεβαιώθηκε ποσό € 59.574,86.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 200.000,00
Κ.Α. 2118.02 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών(εστιατορίων κλπ)» . Είχε
προβλεφθεί ποσό € 21.000,00. Βεβαιώθηκε ποσό € 24.847,78.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 50.000,00
Κ.Α. 2118.03 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών (τουριστικά καταστήµατα)» . Είχε
προβλεφθεί ποσό € 10,93. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό € 116,11.
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 5.000,00
Κ.Α 2119.00 «Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα» . ∆εν είχε προβλεφθεί κανένα ποσό. Βεβαιώθηκε και
εισπράχθηκε ποσό € 1.849,53
Ενίσχυση Κ.Α. 1.849,53
Κ.Α 2119.01 «Ενοίκια Π.Ε. βεβαιωµένα για πρώτη φορά» ∆εν είχε προβλεφθεί κανένα ποσό. Βεβαιώθηκε ποσό
€ 88.168,17
Ενίσχυση Κ.Α. 88.168,17
Κ.Α 2119.02 « ∆ικαιώµατα βοσκής Π.Ε.» ∆εν είχε προβλεφθεί κανένα ποσό. Βεβαιώθηκε ποσό € 660,50

Ενίσχυση Κ.Α. € 660,50
20. Κ.Α 2119.03 « Τακτικά έσοδα παραβάσεων ΚΟΚ βεβαιωµένα για πρώτη φορά». Είχε προβλεφθεί ποσό €
3.401,00. Βεβαιώθηκε ποσό € 59.921,00.
Ενίσχυση Κ.Α 74.600,00
21. Κ.Α 2119.15 « Έσοδα από Αστική συγκοινωνία» . ∆εν είχε προβλεφθεί κανένα ποσό. Πρέπει να βεβαιωθεί ποσό
€ 50.000,00 που αφορά τα εισιτήρια της αστικής συγκοινωνίας για τα έτη 2010, 2011, 2012.
Ενίσχυση Κ.Α. € 50.000,00
22. Κ.Α 4122.01 «Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχου , Αντιδηµάρχων ,Προέδρου ∆.Σ. (20%)». Είχε προβλεφθεί
ποσό € 50.000,00. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε µέχρι τέλος Αυγούστου ποσό € 74.326,09.
Ενίσχυση ΚΑ. κατά € 61.500,00
23. Κ.Α 4123.01 «Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%-4%8%)». Είχε προβλεφθεί ποσό € 50.000,00. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε µέχρι τέλος Αυγούστου ποσό €
90.789,75.
Ενίσχυση ΚΑ. κατά € 86.500,00
24. Κ.Α 4124.01 «Χαρτόσηµο µισθωµάτων προς απόδοση». Είχε προβλεφθεί ποσό € 10.000,00. Βεβαιώθηκε και
εισπράχθηκε µέχρι τέλος Αυγούστου ποσό € 10.783,35.
Ενίσχυση ΚΑ. κατά € 7.000,00
25. Κ.Α 4124.02 «ΦΠΑ από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Υποκαταστηµάτων». Είχε προβλεφθεί ποσό €
100.000,00. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε µέχρι τέλος Αυγούστου ποσό € 78.624,51.
Ενίσχυση ΚΑ. κατά € 10.000,00
26. Κ.Α 4124.03 «Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήµου ενοικίων». Είχε προβλεφθεί ποσό € 2.000,00. Βεβαιώθηκε και
εισπράχθηκε ποσό € 2.180,02.
Ενίσχυση ΚΑ. κατά € 1.300,00
27. Κ.Α 4131.12 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - Μ.Τ.Π.Υ.». Είχε προβλεφθεί ποσό €
5.000,00. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε µέχρι τέλος Αυγούστου ποσό € 5.672,83.
Ενίσχυση ΚΑ. κατά € 11.000,00
28. Κ.Α 0621 «ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόµατα». Με το αριθ. 1139/20-08-2013 έγγραφο του Τµήµατος Πρόνοιας
αναφέρεται η ενεργοποίηση κωδικού λήψης επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής και η ενίσχυσή του µε ποσό €
5.000,00. Τα χρήµατα αυτά θα έρχονται στο ∆ήµο από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως τα υπόλοιπα προνοιακά
επιδόµατα.
Ενίσχυση ΚΑ. κατά € 5.000,00
29. Κ.Α 4131.19 «Ειδική πρόσθετη εισφορά». Είχε προβλεφθεί ποσό € 1.000,00. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε
µέχρι τέλος Αυγούστου ποσό € 1.068,73.
Ενίσχυση ΚΑ. κατά € 800,00
30. Κ.Α. 1215 «Επιχορήγηση για Ληξιπρόθεσµες οφειλές». Είχε προβλεφθεί ποσό € 6.036.503,94. Βάση του αριθ.
πρωτ. 12828/02-04-2013 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε ποσό
6.511.993,00€.
Ενίσχυση ΚΑ. κατά € 475.489,06

Το ποσό από τις ανωτέρω ενισχύσεις ανέρχεται σε € 1.341.157,49

ΕΞΟ∆Α
Κατάργηση ή µείωση Κ.Α. Εξόδων
α/α

Κ.Α

Τίτλος εξόδου

Ποσό

1

00.6053.01

Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ

10.000.00

2

00.6073

10.000,00

3

00.6117.01

∆απάνες επιµόρφωσης
προσωπικού
Αµοιβές τεχνικών

4

00.6221.02

Ταχυδροµικά τέλη

10.000,00

5

00.6222

Τηλεφωνικά ,τηλεγραφικά τέλη

10.000,00

10.000,00

6

10.6021.00

Αποδοχές προσωπικού Αορίστου χρόνου

7

10.6052.01

30.000,00

8

15.6021.03

9

20.6021.01

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
Αορίστου χρόνου
Αποδοχές καθαριστριών Α/βάθµιας
και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης
Αποδοχές προσωπικού Αορίστου χρόνου

10

45.6011.00

Αποδοχές µόνιµου προσωπικού

15.000,00

11

70.6162.01

Εργασίες απολύµανσης Σχολικών κτιρίων
( διπλή εγγραφή )

24.000,00

12

15.7132.01

Προµήθεια Ι.Χ αυτοκινήτου

30.7131.02

Προµήθεια 2 φορτηγών

30.7422.01

∆απάνες κατεδάφισης
αυθαιρέτων

70.7135.01

Προµήθεια εξοπλισµού τµήµατος αλιείας

40.000,00

30.000,00
30.000,00

17.500,00
13

70.000,00

14

15

200.000,00

15.000,00
16
17

18

19

70.7135.18
80.8113.05

80.8117.10

80.8117.12

Εξοπλισµός λειτουργίας
αγκυροβολίου Αγίας Ευφηµίας

20.000,00

Αµοιβές και έξοδα τρίτων –
ΤΑΠ ∆ΕΗ

54.000,00

Οφειλή στη ∆.Ο.Υ – Μισθώµατα
παραλιών

80.000,00

Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών
στο ΙΚΑ ( ρύθµιση)

10.000,00

00.6521.02

36.429,00
Τόκοι ∆ανείου Τράπεζας
EUROBANK ERGASIAS

20

21

00.6521.01

Τόκοι ∆ανείων Τράπεζας
Πειραιώς

7.700,00

22

00.6526.04

∆άνειο Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων – Εγγυητής ∆ανείου ∆.Ε. Πυλάρου

20.000,00

30.7331.72

Επισκευή ∆ηµοτικού Καταστήµατος Λειβαθούς ( διπλή
εγγραφή. Εξοφλήθηκε από τα ληξιπρόθεσµα )
54.000,00

00.6031.04

Τακτικές αποδοχές Συµπαραστάτη
του Πολίτη

15.000,00

00.6222

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία
τέλη εσωτερικού

20.000,00

00.6434.07

Υπηρεσίες Υποστήριξης και µηχανοργάνωσης
Γραφείου
τουρισµού

24.000,00

23

24
25

26

00.6736.10

Σύµβαση εκτέλεσης συµπληρωµατικής αστικής
συγκοινωνίας από το ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας

80.000,00

10.6031.00

Αµοιβές Ληξιάρχου

18.000,00

10.6041.07

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται
30.000,00
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόµατα) Μερική Απασχόληση, έκτακτο προσωπικό
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
12.000,00
προσωπικού - ΙΚΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

27

28

29
30

10.6054.01

15.6471

Έξοδα πολιτιστικών

20.000,00

15.6472

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

10.000,00

30.7333.41

Βελτίωση κυκλοφορίας και
βατότητας δρόµων Αργοστολίου –
µεταφορά σε Κ.Α 80.83
∆ηµιουργία νέων αθλητικών υποδοµών
στο ∆Α -Ηλεκτρ/σµός στο ∆. Στάδιο
Α. Βεργωτής
Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ

45.328,72

31

32

33

34

80.8122.146

35

00.6053.01

36

00.6053.06

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - 5.000,00
ΤΣΜΕ∆Ε Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

37

10.6021.00

10.000,00

38

10.6052.01

Τακτικές αποδοχές διοικητικού προσωπικού
(περιλαµβάνονται
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά
επιδόµατα- προσωπικό αορίστου
χρόνου )
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση
αορίστου χρόνου - ΙΚΑ

39

10.6051.02

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

40.000,00

40

15.6021.03

Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Α΄/βάθµιας &
Β΄/βάθµιας εκπ/σης

15.000,00

41

45.6011.00

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός10.000,00
δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

66.489,00
10.000,00

15.000,00

Τα ανωτέρω ποσά τα οποία ανέρχονται σε € 1.249.446,72 να µεταφερθούν στον Κ.Α 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ για
ενίσχυση αυτού προκειµένου να διατεθεί για την ενίσχυση των Κ.Α. Εξόδων που αναφέρονται παρακάτω

Ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων ή δηµιουργία νέων
α/α

Κ.Α

Τίτλος εξόδου

Ποσό

1

00.6121

2

00.6053.04

3

00.6053.10

Έξοδα παράστασης ∆ηµάρχου , Αντιδηµάρχων και Προέδρου 30.000,00
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδικών
375,00
θέσεων - ΤΕΑ∆Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών
752,00

θέσεων - ΕΟΠΥΥ

00.6125.00

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών
θέσεων - ΟΠΑ∆ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Έξοδα κίνησης Προέδρων ∆ηµ. ∆ιαµερισµάτων

21.000,00

6

00.6224.01

Μεταφορές- ταχυµεταφορές

5.000,00

7

00.6311

Φόροι τόκων

15.000,00

8

00.6421

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινουµένων αιρετών

5.000,00

9

00.6492

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων

20.000,00

10

00.6515

Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών

2.000,00

11

00.6516.02

20.000,00

12

00.6516.00

Χρεωλύσια δανείων Τράπεζας
EUROBANK ERGASIAS
Χρεωλύσια ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων

13

00.6521.00

Τόκοι ∆ανείων Ταµείου Παρακαταθηκών

106.066,00

14

00.6823

Τόκοι υπερηµερίας

20.000,00

15

10.6011.00

Αποδοχές τακτικού προσωπικού

350.000,00

16

10.6211

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος

30.000,00

17

10.6463

Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

5.000,00

18

10.6462

∆ηµοσίευση προκηρύξεων

3.000,00

19

30.6462

∆ηµοσίευση προκηρύξεων

5.000,00

20

10.6051.11

21

15.6011.01

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
700,00
- ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ(ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΑΚΗ)
Αποδοχές τακτικών Υπαλλήλων
28.150,00

22

15.6021.01

Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου χρόνου

10.000,00

23

15.6051.02

Εργοδοτικές Εισφορές ΤΥ∆ΚΥ

5.000,00

24

15.6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου8.000,00

25

15.6021.02

Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων

26

15.6741.06

27

20.6011.00

28

20.6051.02

29

20.6051.06

30

20.6052.01

31

20.6062

32

20.6211

33

20.6063

34

30.6063

35

20.6252

Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος
5.000,00
προπληρωµής)
Αποδοχές τακτικών Υπαλλήλων
40.000,00
Υπηρεσίας Καθαριότητας
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
10.000,00
- Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
150,00
– ΤΣMΕ∆Ε ΚΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου9.000,00
ΙΚΑ
Παροχές ένδυσης (είδη ατοµικής προστασίας
10.000,00
σε είδος έκτακτου προσωπικού)
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών πλατειών και 400.000,00
λοιπών κοινοχρήστων χώρων
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 15.000,00
γάλα κλπ)
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 20.000,00
γάλα κλπ)
Ασφάλιστρα µηχανηµάτων
5.000,00

36

20.6253

Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων

4

00.6053.09

5

50,00

155.806,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

20.6264

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών
µέσων
Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων

39

20.6671

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

15.000,00

40

20.6672

Ανταλλακτικά µηχανηµάτων

15.000,00

41

20.6682.03

Προµήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού

15.000,00

42

30.6011.00

Αποδοχές τακτικών Υπαλλήλων

80.000,00

43

30.6051.05

44

30.6051.02

45

30.6051.10

46

30.6051.06

47

30.6051.07

48

30.6021.00

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
2.000,00
- Κ.Σ.Κ.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
1.000,00
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
- Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
2.000,00
- ΕΟΠΥΥ
4.000,00
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε –
Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
1.000,00
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε –
ΚΥΤ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου χρόνου
60.000,00

49

30.6052.01

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Υπαλλήλων Αορίστου χρόνου

25.000,00

50

80.8111.00

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε

10.000,00

51

45.6211

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος

5.000,00

52

70.6211

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος

5.000,00

30.7333.21

Εργασίες διαµόρφωσης δρόµου Σκάλας

37

20.6263

38

53

10.000,00

900,00
Εργασίες αποµάκρυνσης προϊόντων κατολίσθησης στην περιοχή
ΜΑΥΡΑΤΟ Κοντογεννάδας
4.619,40
(ανάθεση από οικονοµική Επιτροπή λόγω κατεπείγοντος )
Κατεπείγουσες εργασίες κατασκευής παράκαµψης
για πρόσβαση στην περιοχή Μαυράτο
6.650,00
Κοντογεννάδας ( ανάθεση από οικονοµική
Επιτροπή λόγω κατεπείγοντος )

54

30.7333.25

55

30.7333.26

56

80.8117.11

Πληρωµή µισθωµάτων Π.Ο.Ε – Ακινήτων και εδαφικών εκτάσεων
4.301,54
(Απόδοση ενοικίου ΚΕΠ Αργοστολίου )

57

80.8231.08

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούςΜΤΠΥ

11.000,00

58

80.8231.21

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούςΕιδική πρόσθετη εισφορά

800,00

59

80.8242.00

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων -ΑΠΌ∆ΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ8.300,00
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

60

80.8223.01

Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών 86.500,00
κλπ

61

80.8222

Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών
61.500,00
∆ηµ. Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

62

20.6641

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών
µέσων

63

10.6613

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών
50.000,00
εκτυπώσεων

64

20.6682.05

60.000,00
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κοινόχρηστου
ηλεκτροφωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου

65

20.6682.06

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κοινόχρηστου
15.000,00
ηλεκτροφωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής

66

20.6682.07

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κοινόχρηστου
5.000,00
ηλεκτροφωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς

67

20.6682.08

5.000,00
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κοινόχρηστου
ηλεκτροφωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων

68

20.6682.09

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κοινόχρηστου
5.000,00
ηλεκτροφωτισµού ∆ηµοτικής Κοινότητας Οµαλών

69

20.6682.10

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κοινόχρηστου
5.000,00
ηλεκτροφωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου

70

20.6682.11

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κοινόχρηστου
5.000,00
ηλεκτροφωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης

71

20.6682.12

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κοινόχρηστου
5.000,00
ηλεκτροφωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου

72

30.6262.09

Εργασίες επισκευής τοιχίου στη λίµνη Καραβόµυλου (∆.Ε. Σάµης3.690,00

73

35.6051.06

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
1.800,00
- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

74

35.6051.08

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
300,00
- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ

75

35.6051.07

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
400,00
- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - ΚΥΤ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

76

50.6011.00

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

77

50.6051.03

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
600,00
- Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

78

50.6051.02

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
1.000,00
- Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

79

70.6699.05

Προµήθεια Τροφίµων (για την λειτουργία
παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού)

15.000,00

80

70.6699.07

Προµήθεια αναψυκτικών, µπύρας, νερού
παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού)

(για την λειτουργία 15.000,00

81

80.8261.01

Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

70.000,00

82

70.6711.02

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για Συντήρηση και επισκευή
Σχολικών
ΚΤΙΡΊΩΝ (ΚΑΠ )

7.290,00

200.000,00

20.000,00

Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων (ενίσχυση
15.000,00
παρόντος
Κ.Α.Ε. για την σύναψη δανείου µε το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 3.104.077,71€ )
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 15.000,00
γάλα κλπ)

83

00.6514

84

20.6023

85

30.6023

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού15.000.00
κλπ)

86

35.6023

87

00.6737.06

Λοιπές παροχές σε είδος είδη ατοµικής προστασίας
εργατοτεχνικού προσωπικού,
γάλα κλπ)
Απόδοση στην Αστική Εταιρεία «Απόπλους»

88

30.7135.05

Προµήθεια πινακίδων τροχαίας και
λοιπών ειδών σήµανσης και ασφαλείας κ.λ.π

3.200,00

89

20.6273

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

10.000,00

90

30.7323.68

∆ιαµόρφωση παραλίας Λουρδάτων

5.000,00

38.772,00

527,99

91

30.7333.27

Εργασίες διαµόρφωσης οδοποιίας Τ.Κ.
Κουρουκλάτων

6.150,00

92

30.6463

Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

5.000,00

93

20.7335.01

Εργασίες ηλεκτροφωτισµού Κάστρου ∆.Ε. Ερίσου

6.150,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.436.499,93

Β. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού
Οικονοµικού έτους 2011 έναρξη νέου ∆ήµου Κεφαλλονιάς
,συµπεριελήφθησαν όλες οι οφειλές των 8 πρώην ∆ήµων σύµφωνα µε την απογραφή που δόθηκε και η οποία
εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Από τις οφειλές αυτές έγιναν πληρωµές το έτος 2011 και 2012 και οι υπόλοιπες µεταφέρθηκαν στον
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2013 προκειµένου να εξοφληθούν από την επιχορήγηση για τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ως ληξιπρόθεσµες οφειλές το Υπουργείο Εσωτερικών συµπεριέλαβε τις οφειλές των ∆ήµων µέχρι 30/6/2012.
Υπογράφηκε µεταξύ του ∆ήµου και του Υπουργείου Εσωτερικών Σύµφωνο Αποδοχής όρων εκκαθάρισης
ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων µεταξύ και αµέσως άρχισε ο έλεγχος και η ενταλµατοποίηση των οφειλών του ∆ήµου
µέχρι 30/6/212.
Μέχρι σήµερα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι ενταλµατοποιήσεις των οφειλών που συνοδεύονταν από τα νόµιµα
δικαιολογητικά και έχουν γίνει και πληρωµές για όσα εντάλµατα έχουν σταλεί µέχρι 31/8/2013.
Κατά τον έλεγχο των παραστατικών που συνόδευαν τα προς πληρωµή τιµολόγια προέκυψαν τα παρακάτω :
Αρκετά τιµολόγια προµηθευτών δεν µπορούν να πληρωθούν γιατί δεν συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά
Εντάλµατα , τα οποία εκδόθηκαν από την Υπηρεσία του ∆ήµου επιστράφηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως µη
νόµιµες δαπάνες και δεν µπορούν να πληρωθούν από το ∆ήµο
Πάρα πολλά τιµολόγια έχουν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή και δεν µπορούν να ενταλµατοποιηθούν και
εξοφληθούν αφού οι δικαιούχοι δεν τα αναζήτησαν µε αίτηση τους ώστε να υπάρξει ανακοπή της παραγραφής.
Με την αριθ. 2/65795/∆ΠΓΚ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών η οποία δηµοσιεύθηκε στο αριθ.
1669/5.7.2013 ΦΕΚ τεύχος Β. , οι ληξιπρόθεσµες οφειλές πρέπει να οριστικοποιηθούν µέχρι το τέλος του
προηγούµενου µήνα από την υποβολή της πρότασης χρηµατοδότησης.
Συνεπώς µπορούν να πληρωθούν ληξιπρόθεσµες οφειλές όχι µέχρι 30/06/2012 αλλά και µέχρι 31/12/2012 .
Για να γίνουν όµως οι επί πλέον πληρωµές θα πρέπει να γίνει µεταφορά των παραστατικών που έχουν
συµπεριληφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013 στον Κ.Α. Εξόδων 80.81 και να
εγγραφούν στον Κ.Α. Εξόδων 80.83, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 6.511.993,00€ που
εγκρίθηκε βάση της αριθ. πρωτ. 12828/02-04-2013 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Για να γίνει αυτή η µεταφορά θα πρέπει από τον Κ.Α 80.83 να διαγραφούν τα παραστατικά τα οποία ήδη έχουν
παραγραφεί λόγω πενταετίας (τιµολόγια µέχρι 31/12/2007 ) και για τα οποία οι δικαιούχοι τους δεν έχουν
καταθέσει αίτηση στην Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία και προκαλεί ανακοπή της παραγραφής ή δεν έχουν
καταθέσει αγωγή µέχρι σήµερα για την είσπραξή τους ή για άλλους λόγους δεν µπορούν να εξοφληθούν από την
κατηγορία εξόδων 83 .
Το ποσό που διαγράφεται για λόγους πενταετούς παραγραφής ή άλλους λόγους ανέρχεται σε € 757.863,65
και αναλυτικά :

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το ποσό αυτό διαγράφεται από
τον Κ.Α επειδή τα τιµολόγια που
αντιστοιχούν στο ποσό αυτό
έχουν παραγραφεί λόγω
πενταετίας
Το ποσό αυτό διαγράφεται από
τον Κ.Α επειδή τα τιµολόγια που
αντιστοιχούν στο ποσό αυτό
έχουν παραγραφεί λόγω
πενταετίας
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΩΣ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΕΤΟΥΣ
2006

80.8313

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

397.884,13

80.8316

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

255.551,64

80.8322.01

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ

15.708,00

80.8322.07

Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων
∆ηµοτικού Σταδίου Α. Βεργωτής

5.430,45

ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

80.8322.26

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε.Π.

11.543,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΩΣ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΕΤΟΥΣ
2006
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΩΣ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΕΤΟΥΣ
2006

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆.∆. ΜΑΥΡΑΤΩΝ

2.748,90

80.8322.28

Συντηρήσεις - βελτιώσεις δηµοτικών
τουαλετών

5.535,00

80.8322.31

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ∆.∆.
ΑΡΓΙΝΙΩΝ

6.925,80

80.8322.32

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ
∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΠΠΑ

6.925,80

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΩΣ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΕΤΟΥΣ
2006

80.8322.33

ΒΕΛΤΙΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΓΙΝΙΑ ΠΟΡΟ

6.925,80

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΩΣ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΕΤΟΥΣ
2006

80.8322.34

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΟΥ

80.8322.27

80.8322.37

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

80.8322.53

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ
∆ΥΚΤΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ

80.8322.57

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.∆. ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ∆ΑΥΓΑΤΩΝ

11.007,50

6.925,80

ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΩΣ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΕΤΟΥΣ
2006

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΩΣ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΕΤΟΥΣ
2006
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΩΣ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΕΤΟΥΣ
2006

6.596,21

Τιµολόγιο τέως ∆ήµου
Αργοστολίου 2006

6.821,94

Τιµολόγιο τέως ∆ήµου
Αργοστολίου 2006

80.8323.58
80.8322.60

80.8323.08

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΟΥ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆.∆. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ )του έργου ∆ρόµος Φάλαρης
∆ιαδηµοτικός ∆ρόµος ∆ήµου Αργ/λιου &
Πυλάρου Ν.ΚΕΦ/νιας τµήµα
Αργ /λίου Φάλαρη.

886,93

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΩΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006

3.956,75

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΩΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007

6.490,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2004

Επίσης προτείνεται η διαγραφή των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων από την κατηγορία στην οποία βρίσκονται και η εγγραφή
τους σε Κ.Α. Εξόδων της κατηγορίας 80.83 προκειµένου να εξοφληθούν από την επιχορήγηση των ληξιπροθέσµων
του Υπουργείου Εσωτερικών :
∆ιαγραφή ή Μείωση Κ.Α. Εξόδων
α/α
80.8122.196
80.8122.157
80.8122.160
80.8122.164
80.8122.146
80.8122.117
80.8122.118
80.8117.39

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
Επέκταση δικτύου Ύδρευσης
Κουβαλάτων
Πολιτιστικό Κέντρο Μαρίνου Αντύπα στα
Φερεντινάτα Πυλάρου

ΠΟΣΟ
13.668,29
61.520,00

∆ηµοτική Οδοποιϊα Τζαννάτων

55.538,39

Οδοποιϊα ∆.∆.Παλικής

78.803,86

∆ηµιουργία νέων αθλητικών υποδοµών
στο ∆Α -Ηλεκτρ/σµός στο ∆. Στάδιο Α. Βεργωτής
Τσιµεντοστρώσεις Βατερά-Βρυτά ∆ήµου
Παλικής
Ασφαλτοστρώσεις ∆αµουλιανάτα –Ρίφι –
Τσιµεντοστρώσεις ΚΤΕΟ
Οφειλή τόκων υπερηµερίας προηγούµενης χρήσης

21.896,58
11.579,13
11.775,13
28.943,78

80.8122.156

Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο ∆.∆. Σκηνέα

6.894,84

80.8122.176

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Πόρου - Σκάλας

54.272,18

80.8122.182

Κατεδάφιση ∆ηµοτικών κτιρίων λαχαναγοράς

15.546,53

80.8122.183

Κατασκευή οδών Ύδρας & Ψαρών

14.925,45

Οδικό ∆ίκτυο Σάµης
80.8122.34

3.302.07

Αµοιβές Αιρετών Αρχόντων Έξοδα παράστασης
80.8112.07

Αιρετών (∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς )

40.245,50

80.8112.06

Αµοιβές Αιρετών Αρχόντων Αποζηµίωση µελών
∆.Σ. και ∆.Ε. – Έξοδα κίνησης Προέδρων ∆.∆.
( ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου)

7.548,71

80.8313

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

67.887,71

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 80.83

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

80.8322.71

Επέκταση δικτύου Ύδρευσης
Κουβαλάτων
Πολιτιστικό Κέντρο Μαρίνου Αντύπα στα
Φερεντινάτα Πυλάρου
∆ηµοτική Οδοποιϊα Τζαννάτων

80.8322.72

Οδοποιϊα ∆.∆.Παλικής

80.8322.73

∆ηµιουργία νέων αθλητικών υποδοµών
στο ∆Α -Ηλεκτρ/σµός στο ∆. Στάδιο Α. Βεργωτής
Τσιµεντοστρώσεις Βατερά-Βρυτά ∆ήµου
Παλικής
Ασφαλτοστρώσεις ∆αµουλιανάτα –Ρίφι –
Τσιµεντοστρώσεις ΚΤΕΟ
Οφειλή τόκων υπερηµερίας προηγούµενης χρήσης

80.8322.68
80.8322.70

80.8322.74
80.8322.75
80.8322.76
80.8322.77
80.8322.78
80.8322.79
80.8322.80

ΠΟΣΟ

13.668,29
61.520,00
55.538,39
78.803,86
21.896,58
11.579,13
11.775,13
28.943,78

Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο ∆.∆. Σκηνέα

6.894,84

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Πόρου - Σκάλας

54.272,18

Κατεδάφιση ∆ηµοτικών κτιρίων λαχαναγοράς

15.546,53

Κατασκευή οδών Ύδρας & Ψαρών

14.925,45

80.8322.81
Οδικό ∆ίκτυο Σάµης

80.8322.82

80.8322.83

80.8312

80.8312
80.8317
80.8322.08

∆ρόµος Καθαρές Στράτες Αννινάτα

Ηλεκτροφωτισµός πλατείας ∆ιλινάτων

3.302.07

11.384,01

13.473,88

Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
40.245,50
(∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς )
Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
( ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου)
Λοιπά έξοδα
Βελτίωση κυκλοφορίας και βατότητας
δρόµων πόλης Αργοστολίου

7.548,71
50.000,00
42.058,44

Γ. Επισυνάπτουµε πρόταση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου η οποία ζητά τροποποίηση
του προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013 ως προς τις δαπάνες της Πολιτικής προστασίας οι οποίες
είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013.
Η τροποποίηση του προϋπολογισµού είναι η παρακάτω:

Με την αριθµ πρωτ 11833/11-04-2013 (Α∆Α: BEAYN-ΣΣΖ) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, έγινε η κατανοµή των πιστώσεων από το λογαριασµό του Υπουργείου που τηρείται στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων” (ΚΑΠ),
ποσού ύψους 18.400.000,00€ στους ∆ήµους και Συνδέσµους αυτών, για την κάλυψη δράσεων
αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
Για τον ∆ήµο µας το ποσό της επιχορήγησης, όπως και για το έτος 2012 είναι 173.500€
Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση µε τα χρήµατα αυτά οι ΟΤΑ µπορούν να
χρηµατοδοτήσουν ενέργειες Πολιτικής Προστασίας, όπως:
α) Καθαρισµός βλάστησης για τη µείωση του κινδύνου από πυρκαγιές στα περιαστικά δάση, άλση κλπ,
β) Καθαρισµός – έλεγχος χωµατερών,
γ) Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α βαθµού ,

δ) Θέµατα εξοπλισµού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρµατοι κλπ) και
ε) Λειτουργικά έξοδα (υπερωρίες µη µόνιµου προσωπικού)

Το συνολικό πρόγραµµα πολιτικής προστασίας του ∆ήµου του τρέχοντος έτους ανέρχεται στο
ποσό των 345.600€ και περιλαµβάνει δράσεις:
•
Προµήθειας Ειδών Εξοπλισµού Πολιτικής Προστασίας (όπως: Προµήθεια Συστήµατος
Ασύρµατης Επικοινωνίας, συστήµατος προβολέων νύκτας ,κλπ) συνολικής δαπάνης 20.600€
•
Συντήρησης και Επισκευής των Πυροσβεστικών οχηµάτων, δαπάνης 8.000€
•
Ενίσχυσης Εθελοντικών ∆ράσεων, ποσού 20.000€
•
Εργασίες Πρόληψης και Αποκατάστασης, συνολικής δαπάνης 276.000€ και περιλαµβάνει
εργασίες πυροπροστασίας ποσού 192.000€, αντιπληµµυρικών εργασιών, ποσού 74.000€ και
δαπάνες µίσθωσης µηχανηµάτων για την αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, ποσού 10.000€
Κατόπιν των ανωτέρω έχοντας λάβει υπόψη τις ανάγκες του ∆ήµου µας για την κάλυψη των
αντιπληµµυρικών εργασιών, όπως έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα κατόπιν συνεργασίας µε τους
αντιδηµάρχους των ∆ηµοτικών Ενοτήτων καθώς και την ανάγκη αύξησης του ποσού για την συντήρηση
& επισκευή του πυροσβεστικών οχηµάτων κατά 5.500€
Προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 ως εξής :
Α. Κατάργηση των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων :
- Κ.Α. 70.7135.07 µε τίτλο «Μεταλλικό Βυτίο Νερού Ανοξείδωτο» € 11.000,00
- Κ.Α. 70.7135.09 µε τίτλο «Προµήθεια Φορητών Βιολογικών Τουαλετών» € 6.000,00
- Κ.Α. 70.7135.05 µε τίτλο «Προµήθεια Εξοπλισµού και Εργαλείων Πολιτικής Προστασίας» € 2.000,00
- Κ.Α. 70.7135.10 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού Αποθήκης Πολιτικής Προστασίας» € 2.000,00
- Κ.Α. 70.6279.09 µε τίτλο «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών
καταστροφών» € 50.000,00
- Κ.Α. 70.7135.05 µε τίτλο «προµήθεια αντλιών αναρρόφησης ύδατος (Πολιτική προστασία )» € 800,00

Β. Μείωση πίστωσης παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
- Κ.Α. 70.6233.00 µε τίτλο «Μισθώµατα Οχηµάτων- Μηχανηµάτων για την αντιµετώπιση καταστροφών
(Πολιτική Προστασία), Λοιπά µισθώµατα» από € 10.000,00 σε € 5.300,00
Γ. Ενίσχυση υπαρχόντων και δηµιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων και συγκεκριµένα :
Ενίσχυση υπαρχόντων Κ.Α. Εξόδων
- Κ.Α. 70.6264.00 µε τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή Πυροσβεστικών Οχηµάτων και λοιπών
Μηχανηµάτων» από € 8.000,00 σε € 13.500,00
- Κ.Α. 70.7135.06 µε τίτλο «προµήθεια µεταφεροµένων συστηµάτων προβολέων νυκτός ( Πολιτική
προστασία )» από € 5.000,00 σε € 6.000,00

∆ηµιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων
- Κ.Α. 70.6279.20 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης
καταστροφών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου» € 11.000,00
- Κ.Α. 70.6279.21 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης
καταστροφών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής» € 10.000,00
- Κ.Α. 70.6279.22 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης
καταστροφών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς» € 6.000,00
- Κ.Α. 70.6279.23 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης
καταστροφών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού- Πρόννων» € 9.000,00
- Κ.Α. 70.6279.24 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης
καταστροφών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» € 9.000,00
- Κ.Α. 70.6279.25 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης
καταστροφών ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου» € 11.000,00
- Κ.Α. 70.6279.26 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης
καταστροφών ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου» € 3.000,00
- Κ.Α. 70.6279.27 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης
καταστροφών ∆ηµοτικής Κοινότητας Οµαλών» € 11.000,00

πληµµυρικών και λοιπών
πληµµυρικών και λοιπών
πληµµυρικών και λοιπών
πληµµυρικών και λοιπών
πληµµυρικών και λοιπών
πληµµυρικών και λοιπών
πληµµυρικών και λοιπών
πληµµυρικών και λοιπών

Γ. Η τροποποίηση του Τεχνικού προγράµµατος Οικονοµικού έτους 2013 µε εγγραφή σε αυτό
των παρακάτω νέων έργων:
1. Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών ∆ηµοτικής
Ενότητας Αργοστολίου» € 11.000,00
2. Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών ∆ηµοτικής
Ενότητας Παλικής» € 10.000,00
3. Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών ∆ηµοτικής
Ενότητας Λειβαθούς» € 6.000,00
4. Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελειού- Πρόννων» € 9.000,00
5. Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών ∆ηµοτικής
Ενότητας Σάµης» € 9.000,00
6. Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών ∆ηµοτικής
Ενότητας Πυλάρου» € 11.000,00
7. Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών ∆ηµοτικής
Ενότητας Ερίσου» € 3.000,00
8. Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών ∆ηµοτικής
Κοινότητας Οµαλών» € 11.000,00

Τέλος επισυνάπτουµε εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος και του Προϋπολογισµού οικ. Έτους 2013.
Προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος και του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2013
αναλυτικά ως παρακάτω:
Α. Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον Προϋπολογισµό οικ. έτους 2013 έχουν εγγραφεί τα παρακάτω έργα
µε χρηµατοδότηση από πρόγραµµα ΣΑΤΑ και προτείνεται:
1.

Η διαγραφή του έργου µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» µε πίστωση ποσού 5.000 € και µε ΚΑ
30.7333.161 και µεταφορά του ποσού στο αποθεµατικό και από το αποθεµατικό να εγγραφεί
το έργο µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» µε πίστωση ποσού 5.000€ και µε ΚΑ 30.7333.172.

2.

Η τροποποίηση του τίτλου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
"ΑΡΑΓΙΑ" ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 8 ΤΕΜ. 8» µε πίστωση ποσού 19.971€ και µε ΚΑ 30.7333.02
καθώς και η µείωση ποσού 12.068€ της πίστωσης του παραπάνω έργου και µεταφορά του
ποσού στο αποθεµατικό και από το αποθεµατικό:
i.

να εγγραφεί το έργο µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ "ΑΡΑΓΙΑ" ΠΟΡΟΥ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ» µε πίστωση ποσού 12.068 και µε ΚΑ
30.7333.02 και

ii.

ενίσχυση µε ποσό 7.903 € της πίστωσης του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΑΓΙΑ ΠΟΡΟΥ» µε ΚΑ 30.7323.
101.

Β. Στον άξονα 07 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» µε
Κωδικό Πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 376269 έχει ενταχθεί η πράξη «Ανάπτυξη ∆οµών και
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση
της βίας - ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό
επίπεδο και ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς είναι ένας εκ των δικαιούχων µε Α/Α 7 και µε Κωδικό 40125088
και µε επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη 300.000 € (µε το ΦΠΑ).
Στα πλαίσια της παραπάνω πράξης για την ∆ηµιουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών θυµάτων βίας έχει ενταχθεί και για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς το έργο «Ανάπτυξη αρχικής
εγκατάστασης και προµήθεια απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού, µέσω της
ρήτρας ευελιξίας» προϋπολογισµού 30.000 € (µε χρηµατοδότηση-χρήση ρήτρας ευελιξίας- από

ΕΤΠΑ) και το οποίο είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2013 µε ΚΑ
Εξόδων 15.7425.01 και πίστωση 30.000€. τροποποιείται σε δύο κωδικούς 15.7425.02 και
15.7425.03 σε 15.000 ευρώ έκαστος .
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προµήθεια
απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού, µέσω της ρήτρας ευελιξίας» ο ∆ήµος
Κεφαλλονιάς υποχρεούται να διαρρυθµίσει και εξοπλίσει µε τον απαραίτητο εξοπλισµό το Κέντρο
Συµβουλευτικής Υποστήριξης, για την εύρυθµη λειτουργία του.
Οι εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου από τη φύση τους δεν
είναι όµοια και οµοειδή και για το λόγο αυτό γίνεται η διαίρεσή τους σε κατηγορίες ως αναφέρονται
παρακάτω.
1.Προµήθεια ειδικών επίπλων και σκίαστρων µε πίστωση 15.000 € και Κ.Α.Ε. 15.7425.02
2. Προµήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού µε πίστωση 15.000 €
και Κ.Α.Ε. 15.7425.03.

Μετά από όλα τα παραπάνω το Αποθεµατικό Κ.Α. 9111 θα διαµορφωθεί στις 147.369,97€.
Ο ∆ιευθυντής
Οικονοµικών Υπηρεσιών
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
O κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισηµαίνει ότι µε την εισήγηση για την τροποποίηση του προϋπολογισµού
ζητείται και η διαγραφή παραστατικών από οφειλές του ∆ήµου προς δικαιούχους τα οποία έχουν
παραγραφεί λόγω πενταετίας (τιµολόγια µέχρι 31/12/2007) .
Αναφέρεται στην εισήγηση ότι από τις οφειλές των πρώην ∆ήµων προς δικαιούχους έργων , εργασιών
και προµηθειών , που παρέλαβε ο νέος ∆ήµος Κεφαλλονιάς , έγιναν πληρωµές τους κατά τα έτη 2011
και 2012 . Οι υπόλοιπες οφειλές µεταφέρθηκαν στον προϋπολογισµό 2013 για να εξοφληθούν στις
ληξιπρόθεσµες οφειλές .
Πολλά τιµολόγια παρότι συνοδεύονται από τα νόµιµα παραστατικά δεν µπορούν να εξοφληθούν σήµερα
γιατί έχουν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή . Αναφέρεται µάλιστα ότι οι δικαιούχοι δεν τα
αναζήτησαν µε αίτηση τους ώστε να υπάρξει ανακοπή της παραγραφής .
Εποµένως υπάρχουν δικαιούχοι από παλαιότερες οφειλές που εξοφλήθηκαν από
το ∆ήµο Κεφαλλονιάς τα έτη 2011 και 2012 και άλλοι δικαιούχοι οι οποίοι δεν εξοφλήθηκαν και στη
συνέχεια υπέπεσαν στην πενταετή παραγραφή .
Αυτό είναι άδικο για πολλούς συµπατριώτες µας οι οποίοι έχουν οφειλές από το ∆ήµο για έργα ,
εργασίες και προµήθειες που έχουν πραγµατοποιήσει.
Επίσης έπρεπε η ∆ηµοτική Αρχή να έχει εξηµερώσει αυτούς τους συµπατριώτες µας ώστε µε µια απλή
αίτηση τους προς το ∆ήµο , εφόσον δεν έχουν καταθέσει αγωγή , να έχει υπάρξει ανακοπή της
παραγραφής και στη συνέχεια να επιδιώξουν την εξόφληση τους µε τον προσφορότερο τρόπο .
Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζει την εισήγηση για τροποποίηση του προϋπολογισµού."
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ΑΠΕΧΕΙ της διαδικασίας γιατί δεν υπήρχε από την Υπηρεσία έγκυρη
ενηµέρωση επί του θέµατος.
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

7)την 39 /2013 απόφαση ∆ Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013.
8)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.
Και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας :

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την κατάρτιση του παραπάνω σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2013.
2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο

Σάββας Σαββαόγλου
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών

