
                                                                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                            Α∆Α: ΒΙΡ2ΩΕ5-ΜΘ∆                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 5 ης  (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  31  η   Ιανουαρίου 2014 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  28 / 2014 
 
   

 ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το ∆.Σ για µέτρα στήριξης πληγέντων από τον σεισµό της   

                         26 ης Ιανουαρίου 2014. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 31  η   Ιανουαρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Παρασκευή          και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  3916/30 -01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του  
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε   (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                              Αποστολάτος Γεράσιµος                                                
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                           Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                           Σαµούρης Σπυρίδων 
                                                                                                                   Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

 

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

Γκισγκίνη ο οποίος  θέτει στην Επιτροπή προς συζήτηση το 1 ο θέµα   εκτός ηµερήσιας διάταξης:«Εισήγηση προς 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για µέτρα στήριξης πληγέντων από τον σεισµό της  26 ης Ιανουαρίου 2014.» o οποίος 

αναφέρει  τα παρακάτω: 

Μετά τις αλλεπάλληλες σεισµικές δονήσεις  την  26 ης Ιανουαρίου 2014 και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που 

έχει κηρυχθεί το νησί και επειδή  οι κάτοικοι έχουν  υποστεί σηµαντικές  υλικές ζηµιές προτείνεται προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για την  απαλλαγή όλων των πληγέντων 

από  τους ∆ηµοτικούς φόρους και ∆ηµοτικά τέλη για  το οικονοµικό έτος 2014 καθώς επίσης και από τα τέλη των  

∆.Ε.ΥΑ.Κ και Ε.∆.Α.ΚΙ Α.Ε . 

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι η πολιτική βούληση της ∆ηµοτικής Αρχής κινείται προς  την ίδια κατεύθυνση και 

δεσµεύεται να καταθέσει ολοκληρωµένη πρόταση για το συγκεκριµένο θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

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

και αφού έλαβε υπόψη : 

- το άρθρο 72 του Ν.3852 /2010. 

- Την 456/2014 απόφαση Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά µε την κήρυξη σε 

κατάστασης εκτάκτου ανάγκης του ∆ήµου. 



- Τις παραπάνω εισηγήσεις: 
 

                                          
 
                                               ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

 Εισηγείται προς το    ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες ώστε 

µε απόφασή του να   απαλλαγούν όλοι οι πληγέντες  από  τους ∆ηµοτικούς φόρους ,  τα ∆ηµοτικά 

τέλη για  το οικονοµικό έτος 2014 καθώς επίσης  και από τα τέλη  των  ∆. Ε .Υ Α. Κ και  

Ε .∆.Α.ΚΙ Α. Ε . 

 
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: ΒΙΡ3ΩΕ5-Ψ2Α 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  5ης   (κατεπείγουσας  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   31 η  
Ιανουαρίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     29 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  31 η   Ιανουαρίου  του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή        και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε  κατεπείγουσα    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   3916/30 -01 -2014  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε   (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                              Αποστολάτος Γεράσιµος                                                
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                           Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                           Σαµούρης Σπυρίδων 
                                                                                                                   Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο 

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

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

ανέφερε τα παρακάτω :  

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

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

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΕΙΡΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

  176 30/01/2014 1.835,44 

Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης 
- σπαστικά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 80.8117.51 0,18 

  177 30/01/2014 620,00 

Επίδοµα  στεγαστικής  
συνδροµής ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 80.8117.50 0,09 

  178 30/01/2014 13.200,00 

Επίδοµα κίνησης σε 
παραπληγικούς - 
τετραπληγικούς-
ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 80.8117.49 3,45 

  179 30/01/2014 155.185,41 

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες 
βαριάς αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 80.8117.48 17,91 

  180 30/01/2014 89.695,40 

Επίδοµα βαρειάς νοητικής 
καθυστέρησης ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 80.8117.47 7,32 

  181 30/01/2014 11.921,87 

Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 80.8117.46 1,38 

  182 30/01/2014 47.834,67 

Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 80.8117.45 5,08 

  183 30/01/2014 4.742,43 

Επίδοµα απροστάτευτων 
παιδιών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 80.8117.44 3,87 

  184 30/01/2014 9.031,60 

Επίδοµα παραπληγικών 
τετραπληγικών δηµοσίου ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 80.8117.43 0,61 

  185 30/01/2014 1.542,00 

Επίδοµα ανασφάλιστων 
παραπληγικών , τετραπληγικών ( 
ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 80.8117.42 0,09 

  186 30/01/2014 23.806,00 

Επίδοµα αιµατολογικών 
νοσηµάτων,αιµολυτική 
αναιµία,αιµορροφυλία AIDS( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 80.8117.41 1,64 

  187 30/01/2014 1.394,00 

Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 80.8117.40 0,09 

        
ΛΗΞ 1 28/01/2014 4.525,77 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 80. 8311 0,00 

ΛΗΞ 2 28/01/2014 23.805,81 
Αµοιβές αιρετών αρχόντων και 
τρίτων 80. 8312 0,00 

ΛΗΞ 3 28/01/2014 990.765,91 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων 80. 8313 0,00 

ΛΗΞ 4 28/01/2014 774,28 Φόροι - τέλη 80. 8314 0,00 

ΛΗΞ 5 28/01/2014 931.464,78 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 80. 8316 0,00 

ΛΗΞ 6 28/01/2014 9.440,00 Λοιπά έξοδα 80. 8317 0,00 



ΛΗΞ 7 28/01/2014 12.205,12 

Σχέδιο χωρικής & οικιστικής 
οργάνωσης ανοικτής πόλης 
ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Πυλαρέων. 80. 8322.02 0,00 

ΛΗΞ 8 28/01/2014 133.289,96 
∆ρόµος Σύνδεσης ∆.∆. ∆ιλινάτων 
µε έδρα ∆ήµου Αργοστολίου  80.8322.09 0,00 

ΛΗΞ 9 28/01/2014 75.836,00 

Βελτίωση Αθλητικών 
εγκαταστάσεων (ΕΑΚ & ∆.∆.), 
(Βελτίωση αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆ηµ. 
κολυµβητηρίου) 80.8322.11 0,00 

ΛΗΞ 10 28/01/2014 1.212,57 
∆ρόµοςπρόσβασης προς 
παραλία ΚΟΡΩΝΙ 80.8322.12 0,00 

ΛΗΞ 11 28/01/2014 2.089,16 
Αγροτική Οδοποιϊα ∆ήµου 
Παλικής  80.8322.13 0,00 

ΛΗΞ 12 28/01/2014 73.364,19 Ύδρευση ∆ήµου Αργοστολίου  80.8322.19 0,00 

ΛΗΞ 13 28/01/2014 6.918,75 
∆ιάνοιξη  δρόµου ∆∆ στη θέση 
Καλαφάτα ∆∆ ∆ιλινάτων  80.8322.41 0,00 

ΛΗΞ 14 28/01/2014 6.918,75 
∆ιάνοιξη & διαµόρφωση δρόµου 
∆∆ ∆ιλινάτων  80.8322.42 0,00 

ΛΗΞ 15 28/01/2014 48.355,69 Οδοποιϊα  ∆ήµου Ερίσου  80.8322.48 0,00 

ΛΗΞ 16 28/01/2014 5.652,50 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ 
ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΤΡΙΚΑΤΑ 80.8322.49 0,00 

ΛΗΞ 17 28/01/2014 17.850,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧ. 
ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΕΣ 80.8322.50 0,00 

ΛΗΞ 18 28/01/2014 6.230,40 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΦΙΣΚΑΡ∆Ο 80.8322.51 0,00 

ΛΗΞ 19 28/01/2014 6.907,95 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 80.8322.52 0,00 

ΛΗΞ 20 28/01/2014 3.357,15 
∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 80.8322.54 0,00 

ΛΗΞ 21 28/01/2014 10.275,69 
∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 80.8322.55 0,00 

ΛΗΞ 22 28/01/2014 9.738,54 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ 
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΒΟΥΤΙ 80.8322.56 0,00 

ΛΗΞ 23 28/01/2014 4.496,27 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΩΝ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ∆.∆. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 80.8322.59 0,00 

ΛΗΞ 24 28/01/2014 5.067,60 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 80.8322.61 0,00 

ΛΗΞ 25 28/01/2014 929,28 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΩΝ 80.8322.62 0,00 

ΛΗΞ 26 28/01/2014 2.398,50 

 
ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ 80.8322.66 0,00 

ΛΗΞ 27 28/01/2014 13.668,29 
ΕΠΈΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 80.8322.68 0,00 

ΛΗΞ 28 28/01/2014 61.520,00 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΣΤΑ 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 80.8322.70 0,00 

ΛΗΞ 29 28/01/2014 54.272,18 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑΣ 80.8322.78 0,00 

ΛΗΞ 30 28/01/2014 444,08 
Μελέτες ανάπτυξης ∆ήµου 
Ελειού Πρόννων (υποέργο: 80.8323.01 0,00 



καθορισµός Αιγιαλού και 
παραλίας οικισµού Πόρου)  

ΛΗΞ 31 28/01/2014 7.235,24 

Οριοθέτηση Αιγιαλού και 
παραλίας στη θέση ΛΥΓΙΑ-
ΛΙΜΝΙΟΝΙ και καταγραφή 
αυθαιρέτων κατασκευών ∆.Α   80.8323.04 0,00 

ΛΗΞ 32 28/01/2014 8.139,71 

Συµπληρωµατικές τοπογραφικές 
εργασίες επανακαθορισµού 
ζώνης παραλίας Λυγιάς ∆∆ 
Φάρσων  80.8323.05 0,00 

ΛΗΞ 33 28/01/2014 100,00 
Φορολογικά πρόστιµα και 
προσαυξήσεις 80. 8331 0,00 

ΛΗΞ 189 28/01/2014 725,40 Λοιπές προµήθειες  10.6699 2.274,00 
       

 

 

 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: από την 176 έως και την 187 την 7-8-9-10-12-
28-29 και 30. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις: από την 176 έως και την 187 και την 29. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

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

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
   

                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος 
των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2014 . 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                       Α∆Α: ΒΙΡ2ΩΕ5-17Τ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 5 ης  (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  31  η   Ιανουαρίου 2014 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  30 / 2014 
 
   

 ΘΕΜΑ :  Τέλος   χρήσης Κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

οικονοµικού έτους 2013.(άρθρο 3 Ν 1080/80) 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 31  η   Ιανουαρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Παρασκευή          και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  3916/30 -01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε   (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                              Αποστολάτος Γεράσιµος                                                
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                           Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                           Σαµούρης Σπυρίδων 
                                                                                                                   Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει στην Επιτροπή προς 

συζήτηση το 2 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης:«Τέλος   χρήσης Κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

οικονοµικού έτους 2013.» αναφέροντας  τα παρακάτω: 

Για το τέλος της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς το οικονοµικό έτος 2013 σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία ,έχουν αποσταλεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου σε ‘όσους δε το έχουν καταβάλει 

πρόστιµα µέχρι και το διπλάσιο ποσό της οφειλής τους. 

Μετά τον σεισµό της  26 ης Ιανουαρίου και λόγω της οικονοµικής κρίσης που ήδη µαστίζει τους δηµότες  της 

Κεφαλλονιάς  συρρικνώνεται  επί πλέον η   οικονοµική δυνατότητα των οφειλετών µας και δεν µπορούν πλέον να   

ανταποκριθούν εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους προς τον ∆ήµο . 

Σύµφωνα µε την 31/2014 απόφαση ∆ηµάρχου    λόγω της κατάστασης έκτακτου ανάγκης που περιήλθε ο ∆ήµος  

αποφασίστηκε  ήδη  η παράταση για δύο µήνες όλων των προθεσµιών για τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις των 

δηµοτών και των επιχειρήσεων προς τον ∆ήµο. 

 Προτείνεται  επί πλέον να διαγραφούν και να µην γίνει η Ταµειακή Βεβαίωση των Χρηµατικών Καταλόγων που 

έχουν συνταχθεί και αφορούν   τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί στους χρήστες των  κοινοχρήστων χώρων και 

να καλεστούν να πληρώσουν µόνο το οφειλόµενο ποσό της χρήσης µετά την παράταση των δύο µηνών. 

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



και αφού έλαβε υπόψη : 

- το άρθρο 72 του Ν.3852 /2010. 

- Την 31/30-01-2014 µε αριθµ. πρωτ. 3857 απόφαση ∆ηµάρχου . 

- Την 456/2014 απόφαση Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά µε την κήρυξη σε 

κατάστασης εκτάκτου ανάγκης του ∆ήµου. 

- Την εισήγηση του Προέδρου  
 

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

 Να βεβαιωθούν  από την αρµόδια Υπηρεσία οι Χρηµατικοί Κατάλογοι που αφορούν ΜΟΝΟ τις  

οφειλές του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων 2013 (όχι τα πρόστιµα)  και µετά την δίµηνη 

παράταση  να ειδοποιηθούν  ΑΜΕΣΑ οι χρήστες   για την καταβολή του οφειλόµενου  ποσού  ώστε  

σε  περίπτωση  µη καταβολής ,να τρέχουν και οι νόµιµες προσαυξήσεις.   

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                               
                                                Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                             Σάββας Σαββαόγλου    
                                            Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 5 ης  (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  31  η   Ιανουαρίου 2014 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  31 / 2014 
 
   

 ΘΕΜΑ :  Γνωµοδότηση Οικονοµικής Επιτροπής στην υπόθεση µε ρητή δικάσιµο 6-02-2014. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 31  η   Ιανουαρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Παρασκευή          και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  3916/30 -01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε   (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                              Αποστολάτος Γεράσιµος                                                
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                           Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (Αναπληρωµατικό Μέλος)                          Σαµούρης Σπυρίδων 
                                                                                                                   Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

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

Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών οποίος θέτει στην Επιτροπή προς συζήτηση το  

3 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Γνωµοδότηση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την 553/2013  

απόφαση Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου.» η οποία έχει ως εξής :  

 

 Με την από 13-05-2013 αίτηση της η εδρεύουσα στο Ληξούρι εταιρία «Αφοί Μοσχόπουλοι 

Ο.Ε.» ζήτησε το συµψηφισµό απαίτησης του τέως ∆ήµου Παλικής µε τη µη αµφισβητούµενη 

ληξιπρόθεσµη απαίτηση της εταιρίας. Πλην όµως µε την από 26-7-2011 αγωγή του απευθυνόµενη στο 

Πολυµελές Πρωτοδικείο Κεφ/νίας, η οποία κοινοποιήθηκε στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου στις 5-

8-2011, ζητούσε την καταβολή συνολικού ποσού 194.828,93 ευρώ στο οποίο συµπεριλαµβανόταν και το 

ποσό της απαίτησης το οποίο η έκθεση του ορκωτού λογιστή είχε χαρακτηρίσει ως προερχόµενο από 

υπερτιµολόγηση αγαθών, η οποία φέρει ηµεροµηνία Μάιο του 2010. Για το λόγο αυτό της ύπαρξης 

δηλαδή δικαστικής εκκρεµότητας η από 13-05-2013 αίτηση της εταιρίας δεν απαντήθηκε. 

Η ως υπόθεση εκδικάσθηκε στις 11 Μαΐου 2013 και κατά τη συζήτηση η εταιρία µέσω του πληρεξουσίου 

δικηγόρου της παραιτήθηκε του ποσού που προσδιορίστηκε ως υπερτιµολογηµένο. Ως εκ τούτου η εν 

λόγω αίτηση πέραν του ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά στερείται πλέον αντικειµένου. 

Επισηµαίνεται ότι κατά τη µελέτη του φακέλου της υπόθεσης από τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 

παρατηρήθηκαν διαφορές στις τιµές εµπορευµάτων που δεν αναφέρονται στην έκθεση του ορκωτού 



λογιστή. Για το λόγο αυτό υποβλήθηκε στο αρµόδιο ∆ικαστήριο αίτηµα για ορισµό νέου 

πραγµατογνώµονα προκειµένου να διενεργηθεί η έρευνα εξ αρχής σε όλα τα επίδικα τιµολόγια. Μέχρι 

και σήµερα δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση.         

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει µέχρι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση να αποκλειστεί η εν λόγω εταιρεία 

από την διαδικασία του προµηθευτή του ∆ήµου και ψηφίζει την πρότασή του.   

και αφού έλαβε υπόψη : 

- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010. 

- Την  από 30-01-2014 εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

Επειδή κατά τη µελέτη του φακέλου της υπόθεσης από τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου παρατηρήθηκαν 

διαφορές στις τιµές εµπορευµάτων που δεν αναφέρονται στην έκθεση του ορκωτού λογιστή µε 

αποτέλεσµα να υποβληθεί  στο αρµόδιο ∆ικαστήριο αίτηµα για ορισµό νέου πραγµατογνώµονα 

προκειµένου να διενεργηθεί η έρευνα εξ αρχής σε όλα τα επίδικα τιµολόγια  και µέχρι σήµερα δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική απόφαση , η Οικονοµική Επιτροπή εν αναµονή των παραπάνω δεν δύναται να   

αποφασίζει την παρούσα για το  εν λόγω θέµα.   

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                               
                                                Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                             Σάββας Σαββαόγλου    
                                            Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


