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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  8 ης   ( κατεπείγουσας )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   5 η  
Μαρτίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       46 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 5 η   Μαρτίου  του έτους 2014, ηµέρα   Τετάρτη      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   8767/4 -03 -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 έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                            
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                              
3.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                            Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                   
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                            
6.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                              
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σειρά 
έκθεσης 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΛΗΞ 34 03/03/2014 3.086,74 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 80. 8311 0,00 
ΛΗΞ 35 03/03/2014 2.022,88 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 80. 8312 0,00 

ΛΗΞ 36 03/03/2014 6.875,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΑ 
ΛΕΚΑΤΣΑΤΑ  80. 8322.79 0,00 

ΛΗΞ 37 03/03/2014 4.920,00 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΝΤΙΑΣ-
ΣΚΟΥΡΙΑΤΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  80. 8322.80 0,00 

ΛΗΞ 38 03/03/2014 1.599,00 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΙΑ-ΑΝΤΕΛΙΚΟ-
ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ  80. 8322.81 0,00 

ΛΗΞ 39 03/03/2014 3.997,50 
∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΤΥΠΑΤΩΝ ΠΥΛΑΡΟΥ 80. 8322.82 0,00 

ΛΗΞ 40 03/03/2014 7.000,00 Εργασίες στο Γυµνάσιο -Λύκειο Σάµης  80. 8322.83 0,00 

ΛΗΞ 41 03/03/2014 29.642,09 
Κατασκευή αγωγών σύνδεσης στο δίκτυο 
αποχέτευσης ∆.∆. Πόρου Ελειού Πρόννων  80. 8322.84 0,00 

ΛΗΞ 42 03/03/2014 105.880,47 
Ανόρυξη  ερευνητικής γεώτρησης  ∆.Σ. Ερίσου 
(Σωλήνωση και δοκιµαστική αντληση  80. 8322.85 0,00 

ΛΗΞ 43 03/03/2014 6.642,00 

Αποκατάσταση  βλάβης αντλητικού 
συγκροτήµατος γεώτρησης ∆.Ε. Οµαλών Θέση 
ΡΑΖΑΤΩΝ  80. 8322.86 0,00 

ΛΗΞ 44 03/03/2014 7.011,00 
Αντικατάσταση αντλίας υδρευσης  γεώτρησης 
Μιχάτων ∆.Ε. Οµαλών 80. 8322.87 0,00 

ΛΗΞ 45 03/03/2014 2.792,10 
Εργασίες  επισκευής  τοιχείων  αντιστήριξης 
(ΠΑΛΙΚΗΣ) 80. 8322.88 0,00 

ΛΗΞ 46 03/03/2014 5.719,50 

Εργασίες  διαµόρφωσης και συντήρησης 
Αγροτικών δρόµων ∆ηµοτικής Ενότητας  
Λειβαθούς  80. 8322.89 0,00 

ΛΗΞ 47 03/03/2014 900,00 Εργασίες  διαµόρφωσης δρόµου Σκάλας 80. 8322.90 0,00 

ΛΗΞ 48 03/03/2014 2.009,89 
Ράµπες πρόσβασης στην Περιφερειακή οδό 
Ληξουρίου ∆.Ε. Παλικής 80. 8322.91 0,00 

ΛΗΞ 49 03/03/2014 6.650,00 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΑΤΟ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ 80. 8322.93 0,00 

ΛΗΞ 50 03/03/2014 34.440,00 
Γεωλογική µελέτη καταλληλότητας πόλεως Αγίας 
Ευφηµίας 80. 8323.10 0,00 

ΛΗΞ 51 03/03/2014 10.284,93 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆Ε 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ ∆.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 80. 8323.11 0,00 

ΛΗΞ 52 03/03/2014 12.744,65 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆Ε 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ ∆.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 80. 8323.12 0,00 

ΛΗΞ 53 03/03/2014 6.451,00 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
 
 

80. 8323.13 0,00 

ΛΗΞ 54 03/03/2014 4.619,40 

Εργασίες αποµάκρυνσης προϊόντων 
κατολίσθησης  στην  περιοχή ΜΑΥΡΑΤΟ 
Κοντογεννάδας. 80. 8322.92 0,00 

257 19/02/2014 500.000,00 

Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών 
οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)  00. 6739.04 3.000.000,00 

314 03/03/2014 2.473,56 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 80. 8113.10 0,00 

315 03/03/2014 12.200,00 

Φόροι - τέλη, πρόστιµα   (τέλη κυκλοφορίας, 
κινητή  τηλεφωνία Π.Ο.Ε. , ∆ΕΗ  , κοινόχρηστα 
κ.λ.π.)  80. 8114.01 0,00 

316 03/03/2014 8.804,96 ∆απάνες προµήθειας αναλώσιµων 80.8116.12 0,00 

317 03/03/2014 10.400,00 
Πληρωµή µισθωµάτων Π.Ο.Ε.  (ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ   
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ)  80. 8117.11 0,00 



318 03/03/2014 7.237,93 
Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - Υπέρ ∆ηµοσίου 
(Σύνταξης) 80. 8117.14 0,00 

319 03/03/2014 12.459,41 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΤΥ∆ΚΥ 80. 8117.15 0,00 

320 03/03/2014 10.000,00 
Επιχορήγηση  Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
(οφειλή  2009) 80. 8117.30 0,00 

321 03/03/2014 300,00 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 
0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων 
∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς" 80. 8122.05 26.432,17 

322 03/03/2014 198.793,23 
Ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Αργοστολίου (∆ηµ.Γηροκοµείο) 80. 8122.13 0,00 

323 03/03/2014 4.714,22 

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισµού 
Βλαχάτων ∆. Λςειβαθούς Κεφαλλονιάς (επιχ. 
από Πράσινο Ταµείο) 80. 8122.144 0,00 

324 04/03/2014 2.380,05 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)   (∆.Ε.ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 97.619,95 

325 04/03/2014 968,62 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε.ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 96.651,33 

326 04/03/2014 1.648,20 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 95.003,13 

327 04/03/2014 6.543,60 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε.ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 88.459.53 

328 04/03/2014 6.199,20 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε.ΠΑΛΙΚΗΣ & Τ.Κ.ΖΟΛΩΝ). 70. 6233.02 81.042,63 

329 04/03/2014 1.217,70 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (Τ.Κ.ΖΟΛΩΝ). 70. 6233.02 81.042,63 

330 04/03/2014 2.546,10 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 78.496,53 

331 04/03/2014 753,37 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε.ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 77.743,16 

332 04/03/2014 301,35 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε.ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 77.441,81 

333 04/03/2014 861,00 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 76.580,81 

334 04/03/2014 110,70 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 76.470,11 

335 04/03/2014 492,00 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 75.978,11 

336 04/03/2014 947,10 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 75.031,01 



337 04/03/2014 498,15 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (Τ.Κ ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ-ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 74.532,86 

338 04/03/2014 442,80 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 74.090,06 

339 04/03/2014 1.678,95 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ) 70. 6233.02 72.411,11 

340 04/03/2014 5.897,85 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ). 70. 6233.02 66.513,26 

341 04/03/2014 3.616,20 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) (∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΙΚΗΣ) 70. 6233.02 62.897,06 

342 04/03/2014 11.611,20 

Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας για 
τις ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 
2014  (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 70.6699.07 3.388,80 

343 04/03/2014 500.000,00 

Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών 
οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΟΡΚΟΣ  00.6739.04 2.500.000,00 

 

344 05/03/2014 96,00 

Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 70. 6699.07 3.292,80 

345 05/03/2014 836,40 

Εργασίες Συντήρησης  - επισκευής ηλεκτρολογικών 
και υδραυλικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών 
κτιρίων.(Για τις ανάγκες που δηµιούργησαν οι 
σεισµοί του 2014). 10.6261.06 9.163,60 

346 05/03/2014 9.954,15 

προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής). 70. 6662.02 5.045,85 

347 05/03/2014 777,22 

Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής). 70. 6699.07 2.515,58 

348 05/03/2014 1.171,82 

προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής). 70.6662.02 3.874,03 

349 05/03/2014 654,00 

Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
σχολικών κτιρίων για  τις ανάγκες που δηµιούργησαν 
οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής) 70.6662.03 14.346,00 

350 05/03/2014 390,00 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων (Για τις ανάγκες που δηµιούργησαν 
οι σεισµοί του 2014). 10. 6662 14.598,00 

351 05/03/2014 76,00 
Λοιπές προµήθειες (υλικά εργαλεία) (Για τις ανάγκες 
που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014). 10. 6699 1.750,80 

352 05/03/2014 4.120,50 

Εργασίες συντήρησης και επισκευής σχολικών 
κτιρίων για  τις ανάγκες που δηµιούργησαν οι 
σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός 70.6261.05 19.879,50 



εντάλµατος προπληρωµής) 

353 05/03/2014 353,50 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014). 10. 6661 14.641,50 

354 05/03/2014 1.276,80 

προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 70. 6662.02 2.597,23 

355 05/03/2014 172,20 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10. 6615 2.827,80 

356 5/3/2014 1.064,49 

Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής). 70. 6699.07 1.451,09 

361 5/3/2014 5.535,00 

Μεταφορές εν γένει για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) . 70.6414.02 4.465,00 

362 5/3/2014 5.000,00 

Μεταφορές εν γένει για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) . 70.6414.02 4.465,00 

 

 

 

 

 

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: 41-42-47-50-257-318-319-320-321-322-323 
και 343. 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 41-42-47-50-257-318-319-320-321-322-323 
και 343. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  τις προτάσεις : 41-257-318-319-321-322 και 343. 
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: ΒΙΚΤΩΕ5-Κ06                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 

                                             

                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 

Από το πρακτικό της  8 ης (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  5 η  Μαρτίου    2014  
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    47 / 2014 

 

 

        ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών οικοσκευών 
λόγω φυσικών καταστροφών. 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  5  η  Μαρτίου     του έτους 2014 , ηµέρα Τετάρτη      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.  8767 /4-03-2014 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  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                            
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                              
3.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                            Παπαδάτος Νικόλαος                                                                       
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                            
6.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                              
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο 

της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  κ. Γεράσιµο Παυλάτο Ο οποίος   εισηγούµενος το   2 ο   θέµα   ηµερήσιας 

διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών 

καταστροφών.»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

Σύµφωνα µε την 6633/19-2-2014 απόφαση του ∆ηµάρχου  , επειδή µετά τις αλλεπάλληλες σεισµικές δονήσεις 
στις 26 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2014  δεν  ήταν δυνατή η τακτική σύγκλιση των συλλογικών οργάνων 
ορίστηκε υπόλογος Εντάλµατος Προπληρωµής η υπάλληλος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νικολέτα Νεοφύτου  
ποσού 500.000,00 € για την αποζηµίωση δικαιούχων αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευών  λόγω φυσικών 
καταστροφών. 
Ζητείται η έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον ορισµό της  υπόλογου  υπάλληλου  κ.  Νικολέτα Νεοφύτου  
του εκδοθέντος Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Ενίσχυση 
αποκατάστασης ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»    
Η απόδοση λογαριασµού ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 18-08-2014.  
  
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

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

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 



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

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

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

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

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

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

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

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

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

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

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

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

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

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

προπληρωµής.» 

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

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

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

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

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

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

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

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να αποζηµιωθούν οι πληγέντες για την αποκατάσταση 
των ζηµιών στις οικοσκευές τους  ζητείται ο ορισµός  της  υπόλογου  υπάλληλου  κ.  Νικολέτα Νεοφύτου  του 
εκδοθέντος Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Ενίσχυση 
αποκατάστασης ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»    
Η απόδοση λογαριασµού  ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 18-08-2014. 

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

και αφού έλαβε υπόψη της: 

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

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

την Φ044/οικ.3056/33131 απόφαση Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 

Την 257/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  



 

                                      ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

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

Νικολέτα Νεοφύτου   ποσού  500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών  

οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»   

3. Η απόδοση λογαριασµού  ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 18-08-2014. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               Α∆Α: ΒΙΚΤΩΕ5-1ΟΩ                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 

                                             

                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 

Από το πρακτικό της  8 ης (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  5 η  Μαρτίου    2014  
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   48  / 2014 

 

 

        ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών οικοσκευών 
λόγω φυσικών καταστροφών. 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  5  η  Μαρτίου     του έτους 2014 , ηµέρα Τετάρτη      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.  8767 /4-03-2014 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 έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                            
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                  
3.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                            Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                   
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                            
6.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                              
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο 

της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  κ. Γεράσιµο Παυλάτο Ο οποίος   εισηγούµενος το   2 ο   θέµα   ηµερήσιας 

διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών 

καταστροφών.»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

Ζητείται η έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον ορισµό της  υπόλογου  υπάλληλου  κ.  Σταυρού Κορκού   
έκδοσης  Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Ενίσχυση 
αποκατάστασης ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»    
Η απόδοση λογαριασµού ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 18-08-2014.  
  
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

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

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

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

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



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

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

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

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

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

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

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

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

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

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

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

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

προπληρωµής.» 

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

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

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

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

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

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

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

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να αποζηµιωθούν οι πληγέντες για την αποκατάσταση 
των ζηµιών στις οικοσκευές τους  ζητείται ο ορισµός  της  υπόλογου  υπάλληλου  κ.  Σταύρου Κορκού   για την 
έκδοση  Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Ενίσχυση 
αποκατάστασης ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»    
Η απόδοση λογαριασµού  ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 18-08-2014. 

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

και αφού έλαβε υπόψη της: 

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

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

την Φ044/οικ.3056/33131 απόφαση Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 

Την  343/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

 



                                          ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

 
 

1.  Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.  

Σταύρου Κορκού  ποσού  500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών  

οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»   

2. Η απόδοση λογαριασµού  ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 18-08-2014. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              Α∆Α: ΒΙΚΤΩΕ5-2ΙΣ 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                             

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 8 ης  (κατεπείγουσας )    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  5 η  Μαρτίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  49  / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης   Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση  

προς το ∆. Σ. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  5  η  Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Τετάρτη       και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Οικονοµική Επιτροπή 
, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  8767/4-03-2014 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 έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                       
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                            
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                              
3.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                            Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                   
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                            
6.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                              
                           

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

Προϊσταµένο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  , ο  οποίος   κατέθεσε στην Οικονοµική 

Επιτροπή  την εισήγηση για  το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης 

Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση προς το ∆. Σ »  που έχει ως εξής: 

 

       ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 
  
Α. Μετά από τους σεισµούς που έπληξαν το νησί µας κατά την 26η Ιανουαρίου και 3η Φεβρουαρίου 
2014 και προκειµένου να αποκατασταθούν οι ζηµιές που προκλήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού 
στην ∆.Ε. Παλικής απαιτείται η δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 20.7336.38 µε τίτλο «Συντήρηση και 
επισκευή   εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής  για τις ανάγκες που δηµιούργησαν οι 
σεισµοί του 2014» µε ποσό 24.582,29€.  
Το ανωτέρω συνολικό ποσό ύψους 24.582,29€ έχει εγκριθεί και κατατεθεί στο ∆ήµο µας  µε την αριθ. 
πρωτ. 5497/13-02-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  και θα βαρύνει το Τακτικό Αποθεµατικό.  
 
Β. Προκειµένου να γίνει η µεταφορά των απλήρωτων παραστατικών από το 2013 στο 2014 απαιτείται η 
ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 80.8112.01 µε τίτλο «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΜΕΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, 
Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α , ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ κ.λ.π.» µε ποσό 3.998,42€ το οποίο 
θα βαρύνει το Τακτικό Αποθεµατικό. 



 
Γ. Προκειµένου να γίνει η µεταφορά του παραστατικού οφειλής για την Κατασκευή αγωγών σύνδεσης 
στο δίκτυο αποχέτευσης ∆. ∆. Πόρου Ελειού- Πρόννων στα ληξιπρόθεσµα, δεδοµένου ότι το έργο αυτό 
δεν χρηµατοδοτείται, απαιτείται να ενισχυθεί ο Κ.Α. Εξόδων 80.8322.84 µε τίτλο «Κατασκευή αγωγών 
σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης ∆. ∆. Πόρου Ελειού Πρόννων» µε ποσό ύψους 26.432,17€. Για να 
ενισχυθεί ο συγκεκριµένος Κ.Α.Ε. θα µειωθεί ο Κ. Α. Εξόδων 80.8313 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα 
τρίτων Παροχές τρίτων» µε το αυτό ποσό. 
 
Μετά από τα παραπάνω το Τακτικό Αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στο ποσό των 1.859.330,97€. 

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

O  κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 

Ο. κ. Σπυρίδων Σαµούρης ΠΑΡΩΝ. 

Ο   κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι για την Β παράγραφο  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ και για τις  Α και Γ 

παραγράφους  ψηφίζει ΚΑΤΑ  γιατί ο τρόπος εκτέλεσης των έργων είναι απευθείας ανάθεση  και αφού 

έλαβε υπόψη : 

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

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

  3)την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

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

5) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

6) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας και µε την διπλή ψήφο του Προέδρου :  
 
 

                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

  1.  Την κατάρτιση του παραπάνω σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2014 και εισήγησή της για 
έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                           
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το πρακτικό της 8 ης  (κατεπείγουσας  ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  5 η  Μαρτίου 2014  .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    50   / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Πατρών. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 5  η   Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα    Τετάρτη         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  8767/4 -03-2014 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 έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                         
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                            
3.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                      
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                            Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                   
5.   Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)                            
6.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                              
 
 

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

 το 4 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Πατρών» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου ,   

κ. Νίκης Χριστοφοράτου  που έχει ως εξής: 

         Στις  20 Μαρτίου 2014 πρόκειται να συζητηθεί στο Εφετείο Πατρών η από 15-6-2010 έφεση του 

πρώην ∆ήµου Αργοστολίου ΚΑΤΑ Περσεφόνης Αντωνάτου κ.λ.π. (συν. 6)  και κατά της υπ’ αριθ. 

34/2010 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, οι οποίοι απασχολούνταν  στον 

πρώην ∆ήµο Κεφαλλονιάς µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του 

Π∆ 164/2004.   

      Με την απόφαση αυτή το ∆ικαστήριο έκανε εν µέρει  δεκτή την από 23-3-2009 αγωγή των αντιδίκων, 

αναγνώρισε την ακυρότητα των γενοµένων καταγγελιών και υποχρέωσε το ∆ήµο να καταβάλει 

χρηµατικά ποσά ως µισθούς υπερηµερίας. Καµία δε από τις ανωτέρω διατάξεις της απόφασης δεν 

κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. 

      Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις κάθε µορφής, 

περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ένδικων µέσων, 

ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης.  



     Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει τον ορισµό µου για παράσταση ενώπιον του 

Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της 20-3-2014 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο 

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

 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  εκφράζει τη πάγια άποψη του για θέµατα που αφορούν εργαζόµενους ,δηλαδή 

να µην ασκηθεί έφεση και να αποκατασταθούν τα δικαιώµατα των  συγκεκριµένων  εργαζόµενων 

σύµφωνα µε τις δικαστικές αποφάσεις. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επίσης ψηφίζει ΚΑΤΑ , δηλαδή να µην οριστεί δικηγόρος για την παράσταση 

στο Εφετείο και να επιστρέψουν οι εργαζόµενοι στην δουλειά τους. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Του άρθρου 72  του Ν 3852/2010  
2. την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 

 

                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

Εγκρίνει  την παράσταση της επί πάγια αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.  Νίκης 

Χριστοφοράτου προκειµένου να εµφανισθεί είτε αυτοπροσώπως είτε µε δήλωση ενώπιον του 

Εφετείου Πατρών κατά την δικάσιµο της 20ης Μαρτίου 2014 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή 

δικάσιµο κατά την συζήτηση της από 15-6-2010 έφεση του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου ΚΑΤΑ 

Περσεφόνης Αντωνάτου κ.λ.π. (συν. 6)  και κατά της υπ’ αριθ. 34/2010 απόφασης του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.   

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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


