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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                              
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 14 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
5 η   Απριλίου   2013   ∆ήµου   Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   68  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικηγόρου για Άσκηση Αίτησης Ακύρωσης. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 5  η   Απριλίου  του έτους 2013 , 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  13566/2 -05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             Ζαπάντης Ανδρέας                                                                            
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                      Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                             
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                 
4.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                
5. Γαλάτης Άγγελος 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Σαββαόγλου Σάββας. 
 

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

  το 1 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ∆ικηγόρου για Άσκηση Αίτησης Ακύρωσης.» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης 

Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

 

Σύµφωνα µε το νόµο 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τέθηκαν σε διαθεσιµότητα, µε πράξη 

του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, 10 υπάλληλοι Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου 

ειδικότητας ∆.Ε. ∆ιοικητικού αντίστοιχα δε, η Ενιαία Αρχή Πληρωµών του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-

τους προσάρµοσε τις κατά µήνα αποδοχές τους στο καθεστώς διαθεσιµότητας. 

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς ανταποκρινόµενος εγκαίρως και συννόµως σε όλα τα έγγραφα του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης για την εφαρµογή του µέτρου της διαθεσιµότητας ενηµέρωσε  εγγράφως το 

αρµόδιο Υπουργείο ότι στο µέτρο αυτό δεν µπορεί να υπαχθεί ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς καθώς δεν 

πληρούνταν µια εκ των προϋποθέσεων που έτασσε ο νόµος ήτοι, ο ελάχιστος αριθµός υπαλλήλων 

Ι∆ΑΧ ειδικότητας ∆.Ε. ∆ιοικητικού που έπρεπε να υπηρετούν και να έχουν προσληφθεί εκτός 

διαδικασίας ΑΣΕΠ.  Αυτό δε,  διότι µε διοικητικές πράξεις προγενέστερες της ισχύος του νόµου είχε 

πραγµατοποιηθεί µετάταξη του υπάλληλου Αλέξανδρου Παυλάτου από ειδικότητα ∆.Ε. ∆ιοικητικού σε 

ειδικότητα ∆.Ε. Τοµέα Υγείας.  Η διοικητική αυτή πράξη του αρµόδιου προς διορισµού οργάνου 

δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ µετά την ισχύ του νόµου 4093/2012 είχε όµως εκδοθεί προγενέστερα αυτού.  



Με την αναγνώριση αυτής της µετάταξης ο ∆ήµος µας είχε 9 υπαλλήλους Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 

Χρόνου, ειδικότητας ∆.Ε. ∆ιοικητικού οπότε δεν συνέτρεχαν οι λόγοι εφαρµογής του µέτρου της 

διαθεσιµότητας. 

Ωστόσο αν και ο φάκελος µε όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα είχαν αποσταλεί  στο αρµόδιο Υπουργείο 

για τις νόµιµες ενέργειες και την εξαίρεση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από το καθεστώς διαθεσιµότητας, το 

Υπουργείο απάντησε αρνητικά και εφάρµοσε το νόµο.  Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης αποδέχθηκε πανελλαδικά όλες τις µετατάξεις που εκκρεµούσαν στο Εθνικό 

Τυπογραφείο κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα και αφορούσαν µετάταξη µε αλλαγή κατηγορίας και όχι 

ειδικότητας.  

Επειδή η εν λόγω απόφαση αυτή του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης για την θέση σε  

διαθεσιµότητα των 10 υπαλλήλων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου ∆.Ε. ∆ιοικητικού πλήττει τα 

συµφέροντα του ∆ήµου µας διότι συνεπάγεται την αποδυνάµωση των υπηρεσιών του (∆ιεύθυνση 

Ανθρώπινου ∆υναµικού, Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας, Περιφερειακές Υπηρεσίες ∆ηµοτικών Ενοτήτων) 

αφού οι υπάλληλοι αυτοί κατείχαν κοµβικές θέσεις στις υπηρεσίες του ∆ήµου µας, δηµιουργεί 

προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, αφορά υπαλλήλους που διέθεταν τεχνογνωσία 

και είχαν δυνατότητα εξέλιξης κυρίως όµως επήλθε ως αποτέλεσµα κάθετης αποµάκρυνσης 

ανθρώπινου δυναµικού χωρίς καµιά διαδικασία αξιολόγησης. 

Επειδή η απόφαση του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης πάσχει νοµιµότητας κατά συνέπεια ο 

∆ήµος µας δύναται να ζητήσει την ακύρωση αυτής µε αίτηση ακύρωσης  ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Αθηνών.   

Επειδή η εν λόγω υπόθεση άπτεται ειδικότερων και εξειδικευµένων ζητηµά-των του διοικητικού, 

δικονοµικού και κυρίως δηµοσιοϋπαλληλικού δικαίου, αφορά την εφαρµογή του νόµου 4093/2012 χωρίς 

προηγούµενου νοµολογιακού καθεστώτος και είναι η πρώτη υπόθεση που θα εισαχθεί προς κρίση µε 

διάδικο ∆ήµο και όχι υπάλληλο. 

Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 µε απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή όταν στον 

δήµο υπάρχει επί πάγια αντιµισθία δικηγόρος, δύναται κατ` εξαίρεση, να αναθέσει σε δικηγόρο, εξώδικο 

ή δικαστικό χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα 

συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις  περιπτώσεις δε αυτές η 

αµοιβή του δικηγόρου προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Κ.∆.Κ. µε 

απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 

Για όλα τα ανωτέρω προτείνω να ανατεθεί στον καθηγητή ∆ιοικητικού ∆ικαίου του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών κ. Χαράλαµπο Χρυσανθάκη λόγω των εξειδικευµένων γνώσεων και της µακράς εµπειρίας που 

διαθέτει στο διοικητικό, δικονοµικό και δηµοσιοϋπαλληλικό δίκαιο η εκτέλεση των κάτωθι εντολών :  

1) Σύνταξη και κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών για 

λογαριασµό του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την ακύρωση 1. Της θέσεως σε καθεστώς διαθεσιµότητας του 

υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλονιάς Αλέξανδρου Παυλάτου του Γερασίµου κατ’ εφαρµογήν των 

διατάξεων του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος Ζ.4. του ν. 4093/2012, όπως αυτή εκδηλώθηκε µε 

σχετική ηλεκτρονική καταχώρηση στο Μητρώο Μισθοδοτούµενων Ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-βέρνησης, 2)Της υπ’ αριθµόν ∆ΙΠΙ∆∆/Β1/17/οικ.4620/12.2.2013 

πράξης της Προϊσταµένης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 3. Κάθε άλλης συναφούς, 

προγενέστερης ή µεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της διοίκησης. 



2) Υποστήριξη της εν λόγω υπόθεσης µε την πραγµατοποίηση παράστασης και υποβολής 

υποµνήµατος ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιµο που θα ορισθεί καθώς και σε 

κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο για την συζήτηση της ως άνω αίτηση ακυρώσεως. 

Όσον αφορά τον προσδιορισµό του ύψους της αµοιβής του κ. Χρυσανθάκη αρµόδιο προς τούτο 

σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και 281 παρ. 3 του ν. 3463/2006 είναι το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  σηµειώνει ότι το θέµα των απολύσεων  αποτελεί κυβερνητική πολιτική όπου 
µε την    κατεύθυνση της  τρόικα στοχεύει  στην πρόσληψη υπαλλήλων µε νέες συλλογικές συµβάσεις   
για την µείωση των εξόδων του ∆ηµοσίου ,  επισηµαίνει επίσης ότι η ∆ηµοτική Αρχή πρέπει να 
παλέψει ενάντια αυτής  της κυβερνητικής πολιτικής   µε αγώνα επί της  ουσίας,  για να περάσει το 
πολιτικό µήνυµα  και όχι να  εφησυχάζει τους εργαζόµενους  . 
Τέλος δηλώνει ότι  συµφωνεί να οριστεί δικηγόρος για το εν λόγω θέµα , προτείνει  το θέµα των 
απολύσεων να συζητηθεί στο ∆. Σ παρουσία των εργαζοµένων και του Σωµατείου τους  για να πάρει 
πολιτική απόφαση  και ψηφίζει την πρότασή του. 
 και αφού έλαβε υπόψη : 

- την περίπτ. ιγ  της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

 

                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Αναθέτει  στον καθηγητή ∆ιοικητικού ∆ικαίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Χαράλαµπο Χρυσανθάκη 

λόγω των εξειδικευµένων γνώσεων και της µακράς εµπειρίας που διαθέτει στο διοικητικό, δικονοµικό και 

δηµοσιοϋπαλληλικό δίκαιο η εκτέλεση των κάτωθι εντολών :  

Α) Σύνταξη και κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών για 

λογαριασµό του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την ακύρωση 1. Της θέσεως σε καθεστώς διαθεσιµότητας του 

υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλονιάς Αλέξανδρου Παυλάτου του Γερασίµου κατ’ εφαρµογήν των 

διατάξεων του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος Ζ.4. του ν. 4093/2012, όπως αυτή εκδηλώθηκε µε 

σχετική ηλεκτρονική καταχώρηση στο Μητρώο Μισθοδοτούµενων Ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία 

πραγµατο-ποιήθηκε από τις υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 2)Της υπ’ αριθµόν 

∆ΙΠΙ∆∆/Β1/17/οικ.4620/12.2.2013 πράξης της Προϊσταµένης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κατάστασης 

Προσωπικού του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 3. Κάθε 

άλλης συναφούς, προγενέστερης ή µεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της διοίκησης. 

Β) Υποστήριξη της εν λόγω υπόθεσης µε την πραγµατοποίηση παράστασης και υποβολής 

υποµνήµατος ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιµο που θα ορισθεί καθώς και σε 

κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο για την συζήτηση της ως άνω αίτηση ακυρώσεως. 

Γ)  Ο προσδιορισµός του ύψους της αµοιβής του κ. Χρυσανθάκη  σύµφωνα µε το άρθρο 72 του 

ν.3852/2010 και 281 παρ. 3 του ν. 3463/2006  θα καθοριστεί µε απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 14 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  5 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   69  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 5 η   Απριλίου  του έτους 2013 , 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 : 13566/2 -04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             Ζαπάντης Ανδρέας                                                                            
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                      Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                  
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                              
4. Γαλάτης Αγγελος 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
6. Σαββαόγλου Σάββας. 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                              
 

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

προϊστάµενο   της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ,   ο οποίος   εισηγούµενος  το 1ο 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 : 

 

 

 



ΑΡ.ΕΚΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Κ.Α 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

459 11/03/2013 17.220,00 
Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού - Στήρηξη 
εφαρµογής διπλογραφικού συστήµατος 10.6266.00 4.596,75 

460 11/03/2013 18.007,34 

Παραχώρηση και εγκατάσταση νέων προγραµµάτων 
(µισθοδοσία - ∆ηµοτολόγιο-Ληξιαρχείο -Πρωτόκολλο 
κ.λ.π.) 10.6266.04 5.992,66 

461 11/03/2013 23.370,00 

Τεχνική  Υποστήριξη εφαρµογών  λειτουργίας 
∆ήµου Κεφαλλονιάς (µισθοδοσία - ∆ηµοτολόγιο-
Ληξιαρχείο -Πρωτόκολλο κ.λ.π.) 10.6266.02 630,00 

612 01/04/2013 455,10 

∆ηµοσίευση προκυρήξεων[ΕΡΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
Χ.Α.∆.Α. ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ 
∆.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ] 30. 6462 1.130,42 

613 01/04/2013 287,82 

∆ηµοσίευση προκυρήξεων[∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΚΑΛΑΣ] 30. 6462 842,60 

616 03/04/2013 34.405,00 
Συντήρηση και επισκευή Σχολείων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 70.6711.02 68.810,00 

617 03/04/2013 34.405,00 
Συντήρηση και επισκευή Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 70.6711.02 68.810,00 

618 03/04/2013 4.399,60 

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων των σχολικών 
µονάδων 1ου & 3ου ∆ηµοτικού σχολείου 
Αργοστολίου (ΣΑΤΑ 2012-2013). 15.7336.03 0,00 

619 03/04/2013 307,50 
Απολυµάνσεις  ∆ηµοτικών κτιρίων και Σχολικών 
κτιρίων (Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ). 10.7331.16 4.692,50 

620 03/04/2013 405,90 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΑ∆Α ΤΕΩΣ ΚΟΙΝ. ΟΜΑΛΩΝ] 30. 6462 436,70 

621 03/04/2013 73.511,18 
Προγραµµατική σύµβαση µε νέα ∆ηµοτική 
Επιχείρηση  ( ΚΕ∆ΗΚΕ) 00.6737.02 884.488,82 

622 03/04/2013 34.440,00 
Σύνταξη µελέτης "Αντικατάσταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου"- ΣΑΤΑ  2012-2013 25.7413.09 2.384,17 

623 03/04/2013 1.394,00 Επίδοµα Χανσενικών. 15.6741.11 5.612,00 

624 03/04/2013 23.806,00 
Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυτική 
αναιµία,αιµορροφυλία AIDS. 15.6741.02 97.388,00 

625 03/04/2013 1.542,00 
Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , 
τετραπληγικών. 15.6741.07 21.916,00 

626 03/04/2013 10.573,60 Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών δηµοσίου. 15.6741.08 73.852,80 
627 03/04/2013 4.873,02 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών. 15.6741.12 30.058,85 
628 03/04/2013 47.352,00 Επίδοµα τυφλότητας. 15.6741.09 254.157,57 
629 04/04/2013 16.820,93 Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά. 15.6741.10 38.319,07 
630 04/04/2013 88.009,00 Επίδοµα βαρειάς νοητικής καθυστέρησης . 15.6741.04 373.894,17 
631 04/04/2013 176.406,79 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας. 15.6741.01 1.048.438,44 

632 04/04/2013 15.119,50 
Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - 
τετραπληγικούς-ακρωτηριασµένους. 15.6741.05 78.020,50 

633 04/04/2013 4.182,00 Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά. 15.6741.03 33.636,00 

634 04/04/2013 5.145,00 
Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  
χώρων . 30. 6661 9.785,80 

635 04/04/2013 573,00 
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιµου χλοοτάπητα. 20. 6692 9.427,00 

636 04/04/2013 1.045,00 
Επισκευή -συντήρηση ∆ηµοτικών  Καταστηµάτων  
Τοπικών  Κοινοτήτων  Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α. 10. 7331.06 8.955,00 

637 04/04/2013 799,50 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων. 10. 6462 9.200,50 
638 04/04/2013 787,20 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων. 10. 6462 8.413,30 
639 04/04/2013 184,50 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων. 10. 6462 8.228,80 
640 04/04/2013 3.994,76 Ασφάλιστρα ακινήτων. 10. 6251 2.911,49 

641 04/04/2013 500,00 
Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  
χώρων . 30. 6661 9.285,80 

642 04/04/2013 528,22 Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία 20. 6699 3.894,53 

643 04/04/2013 231,80 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6671 29.011,74 

644 04/04/2013 431,80 
Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  
χώρων . 20. 6682.03 14.568,20 



645 04/04/2013 320,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 18.375,02 

646 04/04/2013 75,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 18.300,02 

647 04/04/2013 460,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20. 6671 28.551,74 

648 04/04/2013 18,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ρνταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6671 28.533,74 

649 04/04/2013 2.399,54 
Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  
χώρων . 30. 6661 6.886,26 

650 04/04/2013 360,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20. 6671 28.173,74 

651 04/04/2013 2.150,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ρνταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 16.150,02 

652 04/04/2013 821,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων. 10. 6661 12.236,93 

653 04/04/2013 100,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 
δεκτικός ρνταλµάτων προπληρωµής )  20. 6263 28.311,00 

654 04/04/2013 260,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  10. 6671 9.740,00 

655 04/04/2013 1.280,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 10. 6671 8.460,00 

656 04/04/2013 3.660,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 12.490,02 

657 04/04/2013 1.722,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων 
 
 που απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµµιδής 
απορριµµάτων   20. 6263 26.589,00 

658 04/04/2013 2.180,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 1.310,02 

659 04/04/2013 480,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6671 27.693,74 

660 04/04/2013 2.000,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 8.310,02 

661 04/04/2013 1.482,79 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6671 26.210,95 

662 04/04/2013 5.490,00 
Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχηµάτων 
και  λοιπών µηχανηµάτων    70. 6264 2.510,00 

663 04/04/2013 221,40 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6671 25.984,55 

664 04/04/2013 184,50 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6671 25.805,05 

665 04/04/2013 192,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. 35. 6634 9.808,00 



666 04/04/2013 30,75 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6671 25.774,30 

667 04/04/2013 344,40 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 7.965,62 

668 04/04/2013 107,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης. 30. 6682 4.929,16 

669 04/04/2013 725,55 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6671 25.048,75 

670 04/04/2013 922,55 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 7.043,07 

671 04/04/2013 110,70 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6671 24.938,05 

672 04/04/2013 341,57 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  70. 6264 2.168,43 

673 04/04/2013 100,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. 35. 6634 9.708,00 

674 04/04/2013 1.293,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 25.296,00 

675 04/04/2013 921,80 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  10. 6671 7.538,20 

676 04/04/2013 314,35 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6671 24.623,70 

677 04/04/2013 721,60 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6671 23.902,10 

678 04/04/2013 6.740,40 
Μικροκατασκευές διευθέτησης οµβρίων (ΣΑΤΑ 
2012-2013). 30. 7336.79 0,00 

679 04/04/2013 1.751,52 
Λοιπά έξοδα τρίτων  (µηχανοργάνωση υπηρεσιών 
∆ήµου κ.λ.π. εργασίες ) 10. 6162 1.028,48 

680 04/04/2013 7.084,80 
Κατασκευή ξυλοτύπων τοιχείων αντιστήριξης 
κοιν/των χώρων ∆Α (ΣΑΤΑ 2012-2013). 30. 7336.81 0,00 

681 04/04/2013 17.220,00 
Λοιπά έξοδα τρίτων  (µηχανοργάνωση υπηρεσιών 
∆ήµου κ.λ.π. εργασίες ) 10. 6162 1.028,48 

682 04/04/2013 4.182,00 
Εργασίες µικροκατασκευών περιβάλλοντος χώρου 
Πλατύ Γιαλού (ΣΑΤΑ 2012-2013). 30. 7336.80 0,00 

683 04/04/2013 6.088,50 
Εργασίες τσιµεντόστρωσης δρόµων και 
πεζοδροµίων (ΣΑΤΑ 2012-2013). 30. 7336.06 0,00 

684 04/04/2013 1.771,20 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης 
και πολλαπλών εκτυπώσεων. 10. 6613 17.071,71 

685 04/04/2013 350,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά. 10. 7134.00 9.650,00 

686 04/04/2013 4.000,00 

Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών. 00. 6433 11.000,00 

687 04/04/2013 529,00 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης δηµοτικών 
κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων. 10. 6261.02 19.471,00 

688 04/04/2013 2.933,55 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης ∆ηµοτικών 
κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 10. 6261.01 17.066,45 

689 04/04/2013 10.627,20 Λοιπές συντηρήσεις κτιρίων . 10. 6261.09 13.372,80 

690 04/04/2013 10.007,56 
Σύµβαση εκτέλεσης συµπληρωµατικής αστικής 
συγκοινωνίας από το ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας 00. 6736.10 89.977,32 



 
 
Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης δηλώνει ότι ψηφίζει όλες τις προτάσεις για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων 
και τις 459-460-461- 616-617- 618-619-636-678- 683-687- 688-689-690 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: από την 612 έως και την 618- την 620 – από την 623 
έως και 633 από την 637 έως και 639 και την 686  προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
 

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

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

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

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

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 
 

                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 

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

 

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

691 04/04/2013 1.915,22 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) . 20. 6672 5.127,85 

692 4/4/2013 2.336,20 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  20. 6264 15.609,70 
693 4/4/2013 37,04 Προµήθεια λοιπού υλικού 10. 6654.01 12.770,42 

            



                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Α∆Α: ΒΕΑΦΩΕ5-ΒΩΤ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 14 ης  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την 5 η 
Απριλίου  2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 70/ 2013 
              
ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές και 
∆ηµοτικές Ενότητες οικονοµικού έτους 2012 σύµφωνα µε την 74/2012 
(υπάλληλοι ΚΕΠ) και  84/2012(υπάλληλοι ∆ήµου )  αποφάσεις 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 5 η   Απριλίου   του έτους 2013, ηµέρα  Παρασκευή   και 
ώρα 13.00 το πρωί, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  13566 
/2-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010  
δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά    (7) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                            
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                       
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                  
4. Γαλάτης Άγγελος 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
6. Σαββαόγλου Σάββας. 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                              
 
Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και     
θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2o θέµα  ηµερήσιας διάταξης «Απαλλαγή υπολόγων 
πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές και ∆ηµοτικές Ενότητες οικονοµικού έτους 2012 
σύµφωνα µε την 74/2012 (υπάλληλοι ΚΕΠ) και  84/2012(υπάλληλοι ∆ήµου)  
απόφασεις Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς.»που έχει ως εξής: 
Στο άρθρο 37 παρ 1 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
«1. 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». 
 
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του ∆ηµοτικού Ταµείου κ. Πέτρο 
Αλεξανδράτο ο οποίος αναφέρει τα παρακάτω :  
 
 Α) Ζητούµε την απαλλαγή των υπολόγων πάγιας προκαταβολής όπως αυτοί 

ορίστηκαν µε την αριθ. 84/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς: 

 Αναλυτικά ως εξής: 

1) Ορίστηκε η Ποδαρά Αναστασία – υπάλληλος ∆.Ε Ερίσσου ως 

διαχειρίστρια του ποσού των   400,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 400,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 642/20.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

 

2) Ορίστηκε η Αυγερινού Αικατερίνη – υπάλληλος ∆.Ε Σάµης ως 

διαχειρίστρια του ποσού των   400,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 400,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 649/21.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

Ορίστηκε η Αυγερινού Αικατερίνη – υπάλληλος ∆.Ε Σάµης ως διαχειρίστρια 

του ποσού των   1.000,00€ Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 

1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 585/21.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης 

του ∆ήµου. 

 

3) Ορίστηκε η Αρσένη Νίκη – υπάλληλος ∆.Ε Ελειού – Πρόννων ως 

διαχειρίστρια του ποσού των   400,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 400,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 687/28.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

 

4) Ορίστηκε ο υπάλληλος Μινέτος Αναστάσιος – υπάλληλος ∆.Ε Λειβαθούς 

ως διαχειριστής του ποσού των   400,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 400,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 704/28.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

 

 

5) Ορίστηκε ο υπάλληλος Βαλλιανάτος Σπυρίδων – υπάλληλος ∆.Ε 

Πυλάρου ως διαχειριστής του ποσού των   400,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 400,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 707/31.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 



 

6) Ορίστηκε η Τζάκη Μαρίκα – υπάλληλος ∆.Κ Οµαλών ως διαχειρίστρια 

του ποσού των   400,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 

400,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 708/31.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης 

του ∆ήµου. 

 

7) Ορίστηκε η Μοσχοπούλου Κωνσταντίνα – υπάλληλος ∆.Ε Παλλικής ως 

διαχειρίστρια του ποσού των   1.300,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.300,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 709/31.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

 

8) Ορίστηκε ο υπάλληλος Αναλυτής Ευστάθιος – υπάλληλος ∆.Ε Πυλάρου 

ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 710/31.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

 

9) Ορίστηκε ο υπάλληλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος – υπάλληλος ∆.Ε 

Αργοστολίου  ως διαχειριστής του ποσού των   1.300,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.300,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

711/31.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

 

Β) Και την απαλλαγή των υπολόγων πάγιας προκαταβολής όπως αυτοί 

ορίστηκαν µε την αριθ. 74/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς: 

 

10) Ορίστηκε ο υπάλληλος Καπετάνιος Κωνσταντίνος – υπάλληλος ΚΕΠ ως 

διαχειριστής του ποσού των   800,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το ποσό 

των 551,80€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 711/31.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

 Η διαφορά των 248,20€ αφορά: 

          α) Μεγαρόσηµα - 28τεµ*3,00€=84,00€   

 β) Μεγαρόσηµα - 46τεµ*1,00€=46,00€  

Σύνολο µεγαροσήµων 130,00€ 

 α) Παράβολο Χαρτοσήµου – 3τεµ*0,50€=1,50€ 

 β) Παράβολο Χαρτοσήµου – 2τεµ*1,00€=2,00€  

 γ) Παράβολο Χαρτοσήµου – 5τεµ*2,00€=10,00€ 

           δ) Παράβολο Χαρτοσήµου – 5τεµ*5,00€=25,00€      

          ε) Παράβολο Χαρτοσήµου – 6τεµ*10,00€=60,00€             



Σύνολο Παραβόλων Χαρτοσήµου 98,50 * 20,0%(προσαύξηση 

ΟΓΑ)=118,20€        

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ =248,20€ 

Τα οποία παραδόθηκαν στον υπάλληλο Καπετάνιο Κωνσταντίνο για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΕΠ.        

 

11) Ορίστηκε η υπάλληλος Φουρνιώτη ∆ιονυσία – υπάλληλος ΚΕΠ ως 

διαχειριστής του ποσού των   400,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το ποσό 

των 269,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 723/31.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

 

 

 Η διαφορά των 248,20€ αφορά: 

          α) Μεγαρόσηµα - 20τεµ*1,00€=20,00€   

 β) Μεγαρόσηµα -   4τεµ*3,00€=12,00€  

Σύνολο µεγαροσήµων 32,00€ 

 α) Παράβολο Χαρτοσήµου – 4τεµ*7,00€=28,00€ 

 β) Παράβολο Χαρτοσήµου – 4τεµ*8,00€=32,00€  

 Σύνολο Παραβόλων Χαρτοσήµου 60,00 * 20,0%(προσαύξηση 

ΟΓΑ)=72,00€    

           α) Παράβολο ∆ηµοσίου – 2τεµ*3,00€=6,00€ 

 β) Παράβολο ∆ηµοσίου – 7τεµ*3,00€=21,00€  

 Σύνολο Παραβόλων Χαρτοσήµου 27,00 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ, ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ =131,00€ 

Τα οποία παραδόθηκαν στην υπάλληλο Φουρνιώτη ∆ιονυσία για την απρόσκοπτη 

λειτουργία του ΚΕΠ.                     

 

12) Ορίστηκε η υπάλληλος Μαραβέγια Μαρία – υπάλληλος ΚΕΠ ∆.Ε 

Ερίσσου ως διαχειριστής του ποσού των   391,70€ από παλιά χρήση. Κατέθεσε 

στο ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 143,50€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

721/31.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

∆εν έλαβε το ποσό που ορίζεται στην 74/2012 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής 

Η διαφορά των 248,20€ αφορά: 

          α) Μεγαρόσηµα - 2τεµ*0,50€=1,00€   

 β) Μεγαρόσηµα - 32τεµ*1,00€=32,00€ 



           γ) Μεγαρόσηµα - 3τεµ*10,00€=30,00€ 

 Σύνολο µεγαροσήµων 63,00€ 

 

 α) Παράβολο Χαρτοσήµου – 3τεµ*4,00€=12,00€ 

 β) Παράβολο Χαρτοσήµου – 8τεµ*6,00€=48,00€  

 Σύνολο Παραβόλων Χαρτοσήµου 60,00 * 20,0%(προσαύξηση 

ΟΓΑ)=72,00€    

           α)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 15τεµ*0,50€=7,50€ 

 β)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 12τεµ*1,00€=12,00€ 

          γ)     Παράβολο ∆ηµοσίου – 9τεµ*2,00€=18,00€ 

δ)     Παράβολο ∆ηµοσίου – 2τεµ*3,00€=6,00€ 

ε)     Παράβολο ∆ηµοσίου – 2τεµ*5,00€=10,00€ 

στ)   Παράβολο ∆ηµοσίου – 2τεµ*6,00€=12,00€ 

ζ)     Παράβολο ∆ηµοσίου – 2τεµ*7,00€=14,00€  

η)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 1τεµ*10,00€=10,00€  

 Σύνολο Παραβόλων Χαρτοσήµου 121,50 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ, ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ =256,50€ 

Τα οποία παραδόθηκαν στην υπάλληλο Μαραβέγια Μαρία, για την απρόσκοπτη 

λειτουργία του ΚΕΠ.            

 

13) Η υπάλληλος Μαρκοπούλου Γαρυφαλλιά – υπάλληλος ΚΕΠ ∆.Ε 

Πυλάρου ως διαχειριστής του ποσού των   2.000,00  € από παλιά χρήση. 

Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 761,60€, όπως αποδεικνύεται µε το 

αριθ. 705/31.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

∆εν έλαβε το ποσό που ορίζεται στην 74/2012 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

Η διαφορά των 248,20€ αφορά: 

          α) Μεγαρόσηµα - 1τεµ*0,50€=0,50€   

 β) Μεγαρόσηµα - 29τεµ*2,00€=58,00€ 

           γ) Μεγαρόσηµα - 3τεµ*10,00€=30,00€ 

 Σύνολο µεγαροσήµων 88,50€ 

 

 α) Παράβολο Χαρτοσήµου – 8τεµ*4,00€=32,00€ 

 β) Παράβολο Χαρτοσήµου – 46τεµ*5,00€=230,00€ 

          γ) Παράβολο Χαρτοσήµου – 10τεµ*9,00€=90,00€ 

 δ) Παράβολο Χαρτοσήµου – 13τεµ*10,00€=130,00€ 



          ε) Παράβολο Χαρτοσήµου – 4τεµ*20,00€=80,00€ 

 

Σύνολο Παραβόλων Χαρτοσήµου 60,00 * 20,0%(προσαύξηση 

ΟΓΑ)=674,40€    

           

          α)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 11τεµ*0,50€=5,50€ 

 β)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 47τεµ*1,00€=47,00€ 

          γ)     Παράβολο ∆ηµοσίου – 58τεµ*2,00€=116,00€ 

δ)     Παράβολο ∆ηµοσίου – 7τεµ*3,00€=21,00€ 

ε)     Παράβολο ∆ηµοσίου – 22τεµ*5,00€=110,00€ 

στ)   Παράβολο ∆ηµοσίου – 4τεµ*9,00€=36,00€ 

ζ)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 14τεµ*10,00€=140,00€  

 

 Σύνολο Παραβόλων ∆ηµοσίου 475,50 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ, ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ =256,50€ 

Τα οποία παραδόθηκαν στην υπάλληλο Μαρκοπούλου Γαρυφαλλιά, για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΕΠ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                        

14) Ο υπάλληλος Καβαλλιεράτος Νικόλαος – υπάλληλος ΚΕΠ ∆.Ε Σάµης ως 

διαχειριστής του ποσού των   800,00  € από παλιά χρήση. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 420,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

722/31.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

∆εν έλαβε το ποσό που ορίζεται στην 74/2012 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

 

Η διαφορά των 380,00€ αφορά: 

          α) Μεγαρόσηµα – 40τεµ*0,50€=20,00€   

 β) Μεγαρόσηµα - 40τεµ*1,00€=40,00€ 

          γ) Μεγαρόσηµα - 39τεµ*3,00€=117,00€ 

 Σύνολο µεγαροσήµων 177,00€ 

 

 α) Παράβολο Χαρτοσήµου – 5τεµ*0,50€=2,50€ 

 β) Παράβολο Χαρτοσήµου – 1τεµ*2,00€=2,00€ 

 

Σύνολο Παραβόλων Χαρτοσήµου 17,00 * 20,0%(προσαύξηση ΟΓΑ)=5,40€    

           



          α)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 5τεµ*0,50€=2,50€ 

 β)   Παράβολο ∆ηµοσίου – 10τεµ*1,00€=10,00€ 

          γ)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 4τεµ*2,00€=8,00€ 

          δ)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 2τεµ*3,00€=6,00€ 

          ε)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 5εµ*5,00€=25,00€ 

         στ)   Παράβολο ∆ηµοσίου – 16τεµ*4,00€=64,00€ 

          ζ)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 8τεµ*6,00€=48,00€  

 η)   Παράβολο ∆ηµοσίου – 5τεµ*7,00€=35,00€  

 Σύνολο Παραβόλων Χαρτοσήµου 198,50 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ, ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ =380,90€ 

Τα οποία παραδόθηκαν στον υπάλληλο Καβαλλιεράτο Νικόλαο, για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΕΠ.                                                                                                                                                                                                                          

 

15) Η υπάλληλος Λάλη Αθηνά – υπάλληλος ΚΕΠ ∆.Ε Λειβαθούς ως διαχειριστής 

του ποσού των   200,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 25,00€, 

όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 724/31.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

Η διαφορά των 175,00€ αφορά: 

 

α) Παράβολο Χαρτοσήµου – 10τεµ*0,50€=5,00€ 

β) Παράβολο Χαρτοσήµου – 10τεµ*2,00€=20,00€ 

γ) Παράβολο Χαρτοσήµου – 10τεµ*3,00€=30,00€ 

δ) Παράβολο Χαρτοσήµου – 5τεµ*5,00€=25,00€ 

     ε) Παράβολο Χαρτοσήµου – 10τεµ*6,00€=60,00€ 

Σύνολο Παραβόλων Χαρτοσήµου 144,00 * 20,0%(προσαύξηση ΟΓΑ)=168,00€ 

      

     α) Μεγαρόσηµα – 2τεµ*0,50€=1,00€   

      β) Μεγαρόσηµα - 6τεµ*1,00€=6,00€ 

Σύνολο µεγαροσήµων 7,00€ 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ =175,00€ 

Τα οποία παραδόθηκαν στην υπάλληλο Λάλη Αθηνά, για την απρόσκοπτη 

λειτουργία του ΚΕΠ. 

 



16) Ο υπάλληλος Κατσιβέλης Παναγής – υπάλληλος ΚΕΠ ∆.Ε Παλλικής ως 

διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 266,95€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 739/31.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

Η διαφορά των 733,05€ αφορά: 

 

α) Παράβολο Χαρτοσήµου – 4τεµ*0,50€=2,00€ 

β) Παράβολο Χαρτοσήµου – 2τεµ*1,00€=2,00€ 

γ) Παράβολο Χαρτοσήµου – 5τεµ*3,00€=15,00€ 

δ) Παράβολο Χαρτοσήµου – 3τεµ*5,00€=15,00€ 

     ε) Παράβολο Χαρτοσήµου – 3τεµ*10,00€=30,00€ 

 

Σύνολο Παραβόλων Χαρτοσήµου 64,00 * 20,00%(προσαύξηση 

ΟΓΑ)=76,80€ 

 

     α)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 2τεµ*1,00€=2,00€ 

     β)   Παράβολο ∆ηµοσίου –  2τεµ*2,00€=4,00€ 

     γ)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 1τεµ*3,00€=3,00€ 

     δ)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 1τεµ*7,00€=7,00€ 

     ε)    Παράβολο ∆ηµοσίου – 24τεµ*9,00€=216,00€ 

 

Σύνολο Παραβόλων ∆ηµοσίου 232,00 € 

 

      

      

     α) Μεγαρόσηµα – 172τεµ*1,00€=172,00€   

     β) Μεγαρόσηµα - 84τεµ*3,00€=252,00€ 

Σύνολο µεγαροσήµων 424,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ, ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ =733,05€ 

Τα οποία παραδόθηκαν στον υπάλληλο Κατσιβέλη Παναγή, για την απρόσκοπτη 

λειτουργία του ΚΕΠ. 

 

 

 

 
 



  Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και αφού είδε τις διατάξεις: 

• Τις  αποφάσεις  74-84/2012   της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις οποίες 

συστάθηκαν πάγιες  προκαταβολές  και ορίστηκαν  οι παραπάνω  

διαχειριστές  αυτών.  

• το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• τα άρθρα 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959  

 
    _Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού των παγίων  προκαταβολών  του έτους 
2012 σύµφωνα µε τις   74-84/2012 αποφάσεις   της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις 
οποίες συστάθηκαν   και ορίστηκαν  οι παραπάνω  διαχειριστές  αυτών. 
2. Εγκρίνει την απαλλαγή των  υπολόγων –διαχειριστών: 
                  1.  Ποδαρά Αναστασία – υπάλληλος ∆.Ε Ερίσσου 
                  2.   Αυγερινού Αικατερίνη – υπάλληλος ∆.Ε Σάµης 
                  3.    Αρσένη Νίκη – υπάλληλος ∆.Ε Ελειού – Πρόννων  
                  4.    Μινέτος Αναστάσιος – υπάλληλος ∆.Ε Λειβαθούς 
                  5.   Βαλλιανάτος Σπυρίδων – υπάλληλος ∆.Ε Πυλάρου 
                  6.   Τζάκη Μαρίκα – υπάλληλος ∆.Κ Οµαλών 
                  7.   Μοσχοπούλου Κωνσταντίνα – υπάλληλος ∆.Ε Παλλικής 
                  8.   Αναλυτής Ευστάθιος – υπάλληλος ∆.Ε Πυλάρου 
                  9.   Παγουλάτος Κωνσταντίνος – υπάλληλος ∆.Ε Αργοστολίου   
                 10.   Καπετάνιος Κωνσταντίνος – υπάλληλος ΚΕΠ 
                 11.   Φουρνιώτη ∆ιονυσία – υπάλληλος ΚΕΠ 
                 12.  Μαραβέγια Μαρία – υπάλληλος ΚΕΠ 
                 13.  Μαρκοπούλου Γαρυφαλλιά – υπάλληλος ΚΕΠ  
                 14.  Καβαλλιεράτος Νικόλαος – υπάλληλος ΚΕΠ 
                 15.  Λάλη Αθηνά – υπάλληλος ΚΕΠ  
                 16.  Κατσιβέλης Παναγής – υπάλληλος ΚΕΠ 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 



                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                  Α∆Α: ΒΕΑΦΩΕ5-ΒΨΓ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 14 ης  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την 5 η 
Απριλίου  2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   71  / 2013 
              
ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής Προέδρων των  
Τοπικών Κοινοτήτων  οικονοµικού έτους 2012 σύµφωνα µε την 107/2012 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 5 η   Απριλίου   του έτους 2013, ηµέρα  Παρασκευή   και 
ώρα 13.00 το πρωί, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  13566 
/2-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010  
δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά    (7) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                            
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                               Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                              
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                  
4. Γαλάτης Άγγελος 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
6. Σαββαόγλου Σάββας. 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                              
 
Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και     
θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3o θέµα  ηµερήσιας διάταξης «Απαλλαγή υπολόγων 
πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων οικονοµικού έτους 
2012 σύµφωνα µε την 107/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.»που έχει ως εξής: 
Στο άρθρο 37 παρ 1 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
«1. 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 
αναγράφονται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις». 
 Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του ∆ηµοτικού Ταµείου κ. Πέτρο 
Αλεξανδράτο ο οποίος αναφέρει τα παρακάτω :  
 
Ζητούµε την απαλλαγή των υπολόγων πάγιας προκαταβολής όπως αυτοί 

ορίστηκαν µε την αριθ. 107/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς: 

 Αναλυτικά ως εξής: 

1) Ορίστηκε o Αλυσανδράτος ∆ιονύσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μακρυώτικων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

670/27.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

2) Ορίστηκε ο Αναλυτής Γεώργιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίας 

Θέκλης ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 677/28.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

3) Ορίστηκε ο Αντύπας Χαράλαµπος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Αντυπάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

562/28.11.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

4) Ορίστηκε ο Απέργης Γεώργιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ζόλων ως 

διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 681/28.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

 

 

5) Ορίστηκε ο Βαγγελάτος Ευάγγελος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Περατάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

692/28.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

6) Ορίστηκε η Βαλλάτου Φρειδερίκη - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Καραβόµυλου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

596/13.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

7) Ορίστηκε ο Βιτωράτος Πέτρος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κατωγής 

ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 666/27.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 



8) Ορίστηκε ο Βουτσινάς Βασίλειος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Φάρσων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των  

1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 685/28.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης 

του ∆ήµου. 

9) Ορίστηκε ο Βουτσινάς Νικόλαος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Πουλάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 667/27.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

10) Ορίστηκε ο Βρυώνης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κοθρέως ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 535/12.11.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

11) Ορίστηκε ο Γαβριελάτος ∆ιονύσιος - Ιωάννης - Πρόεδρος Τοπικής 

Κοινότητας Σκάλας ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο 

ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

633/19.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

12) Ορίστηκε ο Γασπαράτος Ευάγγελος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

∆ιλινάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 688/28.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

13) Ορίστηκε ο Γασπαρινάτος Παναγής - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

∆αυγάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 694/28.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

14) Ορίστηκε ο Γελάρδος Λεωνίδας - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κεραµειών ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

604/12.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

15) Ορίστηκε ο Γεωργόπουλος Νικόλαος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μουσάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

690/28.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

16) Ορίστηκε ο Γιακουµάτος Παντελής - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Ριφίου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 615/18.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 



17) Ορίστηκε ο Γρηγοράτος Ελευθέριος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Σουλάρων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 679/28.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

18) Ορίστηκε η ∆ευτεραίου Μαριάνθη Κωνσταντίνος - Πρόεδρος Τοπικής 

Κοινότητας Χαλιωτάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε 

στο ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

684/28.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

19) Ορίστηκε ο ∆ιακάτος Νεκτάριος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Βαρέως ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 675/27.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

20) Ορίστηκε ο ∆ρακονταειδής Μαρίνος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Φαβατάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

718/31.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

21) Ορίστηκε ο Ευαγγελάτος Ανδρέας - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μονοπωλάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

643/20.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

22) Ορίστηκε η Ευαγγελάτου Αικατερίνη - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

∆αµουλιανάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο 

ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

594/13.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

23) Ορίστηκε ο Θεοδωρακάτος Ανδρέας - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Τρωϊαννάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

678/28.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

24) Ορίστηκε η Καµπανού Ευφηµία - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Τουλιάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

706/31.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

25) Ορίστηκε ο Κάραλης Βασίλειος - Πρόεδρος Τοπικής Ενότητας Σάµης ως 

διαχειριστής του ποσού των   2.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 695/28.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

26) Ορίστηκε ο Κόκλανος Ιωάννης - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Ξενόπουλου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 



του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

680/28.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

27) Ορίστηκε ο Κοκολάτος Γεώργιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κοµητάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

651/21.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

28) Ορίστηκε ο Κονιδάρης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Βασιλικάδων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

668/27.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

29) Ορίστηκε ο Κοσµάς – Κοσµάτος Κωνσταντίνος - Πρόεδρος Τοπικής 

Κοινότητας Αθέρα ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο 

ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

655/24.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

30) Ορίστηκε ο Κουλουµπής Γεώργιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Νυφίου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 631/19.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

31) Ορίστηκε ο Κουλουµπής Κωνσταντίνος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Αγκώνα ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 683/28.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

32) Ορίστηκε ο Κουσουµβρής Άγγελος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Πάστρας ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 689/28.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

33) Ορίστηκε ο Κουστουµπάρδης Επαµεινώνδας - Πρόεδρος Τοπικής 

Ενότητας Πόρου ως διαχειριστής του ποσού των   2.000,00  €. Κατέθεσε στο 

ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

652/21.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

34) Ορίστηκε ο Κουταβάς ∆ιονύσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Οµαλών ως διαχειριστής του ποσού των   2.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 632/19.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

35) Ορίστηκε ο Κωνσταντάτος Ιωάννης - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Λακύθρας ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 529/08.11.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 



36) Ορίστηκε ο Λαζαράτος Χαράλαµπος- Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κουβαλάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

593/13.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

37) Ορίστηκε ο Μαγουλάς ∆ιονύσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Λουρδάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

693/28.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

38) Ορίστηκε ο Μαρτσέλος Ιωάννης - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Καραβάδου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

686/28.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

39) Ορίστηκε ο Μαφρέδας Μιχαήλ - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Σπαρτιών ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 616/18.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

40) Ορίστηκε ο Μοσχόπουλος Αναστάσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Χαβριάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

671/27.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

41) Ορίστηκε ο Μοσχόπουλος Ευάγγελος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μεταξάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

736/31.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

42) Ορίστηκε η Μουλίνου Πηγή - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Θηναίας 

ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 609/17.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

43) Ορίστηκε ο Μουρελάτος Γεράσιµος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Χαβδάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 674/27.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

44) Ορίστηκε η Μουστάκη – Γονατά Σωτηρούλα - Πρόεδρος Τοπικής 

Κοινότητας Αγίας Ευφηµίας ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. 

Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε 

το αριθ. 590/12.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

45) Ορίστηκε ο Μπελίτσης Παναγής - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Πεσσάδας ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 



∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 595/13.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

46) Ορίστηκε ο Νικάτος Σπυρίδων - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μαυράτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

605/14.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

47) Ορίστηκε η Νικολετάτου Χάϊδω - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μεσοβουνίων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

656/24.12.20102 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

48) Ορίστηκε ο Νιφοράτος Λούκας - Πρόεδρος Τοπικής Ενότητας 

Αργοστολίου ως διαχειριστής του ποσού των   2.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

682/28.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

49) Ορίστηκε ο Παλικισιάνος ∆ιονύσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Φισκάρδου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

644/20.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

50) Ορίστηκε ο Παντελειός ∆ιονύσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μαρκόπουλου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

703/31.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

51) Ορίστηκε ο Παπαδάτος Πάρις - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κουρουκλάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο 

ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

592/13.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

52) Ορίστηκε ο Παπαναστασάτος ∆ηµήτριος - Πρόεδρος Τοπικής 

Κοινότητας Φαρακλάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε 

στο ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

634/19.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

53) Ορίστηκε ο Παπασπυράτος Σπυρίδων - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Άσου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 646/20.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

54) Ορίστηκε ο Ποδαράς Γεράσιµος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Πατρικάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

612/18.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 



55) Ορίστηκε ο Πολλάτος Γεράσιµος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Νικολάου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 630/19.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου 

56) Ορίστηκε ο Πούλος Παναγής - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κουρουκλάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο 

ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

657/24.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

57) Ορίστηκε η Ποταµιάνου Αιµιλία - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καρυάς 

ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 673/27.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

58) Ορίστηκε η Ρεπούση Καλλιόπη - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σκινέα 

ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 597/13.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

59) Ορίστηκε ο Ρηγάτος Φώτιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Καµιναράτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

606/14.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

60) Ορίστηκε ο Ρουµελιώτης ∆ιονύσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Χιονάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 548/22.11.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

61) Ορίστηκε ο Σακκάτος Ευάγγελος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Νεοχωρίου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

650/21.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

62) Ορίστηκε ο Σιλιβέρδης Αλέξανδρος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Αργινίων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 672/27.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

63) Ορίστηκε η Σκιαδαρέση Άννη - Μαρία - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Γριζάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 658/24.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

64) Ορίστηκε ο Σταµατελάτος ∆ιονύσιος  - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Πυργίου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 



∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 645/20.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

65) Ορίστηκε ο Συριάτος Γεράσιµος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κοντογενάδας ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

614/18.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

66) Ορίστηκε ο Τζανάτος Χρήστος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

∆ιβαράτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

608/17.12.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

67) Ορίστηκε ο Τότολος Μιχαήλ - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίας 

Ειρήνης ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 629/19.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

68) Ορίστηκε ο Τσικλής Κωνσταντίνος - Πρόεδρος Τοπικής Ενότητας 

Ληξουρίου ως διαχειριστής του ποσού των   2.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 665/27.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

69) Ορίστηκε ο Χαλικιάς Παναγής - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πλαγιάς 

ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 613/18.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

70) Ορίστηκε ο Χαραλαµπάτος Απόστολος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Βλαχάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 610/17.12.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

71) Ορίστηκε ο Χιόνης Άθως - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βαλεριάνου 

ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 691/28.12.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και αφού είδε τις διατάξεις: 

• Την   απόφαση  107/2012   της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

συστάθηκαν πάγιες  προκαταβολές  και ορίστηκαν  οι παραπάνω  

διαχειριστές  αυτών.  

• το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• τα άρθρα 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959  

 
    _Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 



 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού της πάγιας   προκαταβολής των Προέδρων 
των Τοπικών Κοινοτήτων   του έτους 2012 σύµφωνα µε την 107/2012 απόφαση   
της Οικονοµικής Επιτροπής µε την  οποία συστάθηκαν   και ορίστηκαν  οι 
παραπάνω  διαχειριστές  αυτής. 
2. Εγκρίνει την απαλλαγή της παγίας προκαταβολής των παραπάνω  υπολόγων 
Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


