
                                                                                                           Α∆Α:  ΒΙ6ΝΩΕ5-074                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  1ης   τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   9 η  Ιανουαρίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     1  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση ανακοπής  και αίτησης  αναστολής  κατά  διαταγής  πληρωµής   και  ορισµός  
δικαστικού  επιµελητή. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  9 η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη             και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   157 /3 -01 -2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σάββας Σαββαόγλου                                                                                      Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                            
2.  Γεράσιµος Αποστολάτος                                                                               Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3. Σταύρος  Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                 
4.  Νικόλαος Παπαδάτος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                                                                                                                                                                             
5.  Σπυρονικόλας Σολωµός  (αναπληρωµατικό Μέλος)                                     Γαλάτης ¨Άγγελος 
                                                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος. 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος   το  3ο θέµα    ηµερήσιας 

διάταξης: «Άσκηση ανακοπής  και αίτησης  αναστολής  κατά  διαταγής  πληρωµής   και  ορισµός  δικαστικού  

επιµελητή.»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου  

που έχει ως εξής  :  

         Στις  17-12-2013 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο η µε αριθ. 269/2013 διαταγή πληρωµής  του Σταύρου 

Καρούσου κατά του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων και ήδη Κεφαλλονιάς.  

         Με την ως άνω διαταγή πληρωµής διατάσσεται ο ∆ήµος να καταβάλλει στον ανωτέρω το συνολικό 

ποσό  των 6.570 €. 

        Η ανωτέρω οφειλή προέρχεται από την  ενηµερωτική περιοδική έκδοση εντύπου υλικού 

(εφηµερίδας) του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων και αφορούν στα µε αριθ. 167/2010, 186/2010 και 92/2010 

τιµολόγια πώλησης αγαθών. 

       Επειδή συντρέχουν νοµικοί λόγοι για την άσκηση ανακοπής κατά της ως άνω διαταγής πληρωµής 

καθώς και αίτηση  αναστολής για την εκτέλεση αυτής  παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα 

µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 να εγκρίνει την άσκηση των ανωτέρω ενδίκων µέσων και να µου 

χορηγήσει σχετική εντολή. 

      Επίσης παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών  για τη διενέργεια όλων των αναγκαίων επιδόσεων.          

 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος καταψηφίζει την  εισήγηση. 
και έλαβε αφού έλαβε υπόψη της: 
- το άρθρο 72   του Ν. 3852/10  
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : 

   

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει το ένδικο µέσο της   ανακοπής που ασκήθήκε κατά της 269/2013 διαταγή πληρωµής  του 

Σταύρου Καρούσου. 

2. Εγκρίνει την ασκηθείσα  αίτησης  αναστολής για την εκτέλεση της 269/2013 διαταγή πληρωµής  του 

Σταύρου Καρούσου. 

3. Εγκρίνει την υλοποίηση  των ανωτέρω ασκηθέντων ενδίκων  µέσων από την Νοµική Σύµβουλο του 

∆ήµου  δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου . 

4. Εγκρίνει την επίδοση των  αναγκαίων εγγράφων από  τον δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου 

Αθηνών κ. Ιωάννη Αγγελόπουλο. 

5. Η αµοιβή του      παραπάνω δικαστικού     επιµελητή   ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08- 2008  

υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
    
                                                                Σάββας  Σαββαόγλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Α∆Α: ΒΙ6ΝΩΕ5-1ΜΙ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  1ης   τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   9 η  Ιανουαρίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    2   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας.  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  9 η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη             και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   157 /3 -01 -2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σάββας Σαββαόγλου                                                                                      Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                            
2.  Γεράσιµος Αποστολάτος                                                                               Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3. Σταύρος  Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                 
4.  Νικόλαος Παπαδάτος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                                                                                                                                                                             
5.  Σπυρονικόλας Σολωµός  (αναπληρωµατικό Μέλος)                                     Γαλάτης ¨Άγγελος 
                                                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος. 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος   το  1 ο θέµα   

εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου  

Κεφαλληνίας.»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:  

     Στις 10.08.2012 κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς το µε αριθµό 1059α/2012 Πρωτόκολλο 

Καθορισµού Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης της κ. Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας 

Κεφαλληνίας σύµφωνα µε το οποίο καθορίστηκε η καταβολή ως αποζηµίωση υπέρ του ∆ηµοσίου και εις 

βάρος του ∆ήµου το χρηµατικό ποσό των 4.780 ευρώ πλέον τέλος χαρτοσήµου 3,6% για τα τµήµατα 

των παρτεριών και σκαλών από λιθοδοµή που είχε κατασκευάσει ο ∆ήµος και καταλαµβάνουν χώρο 

αιγιαλού 125 τ.µ. στην παραλιακή περιοχή Καραβόµυλος της ∆.Ε. Σάµης. 

Κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και για την ακύρωση του ως άνω Πρωτοκόλλου  Καθορισµού 

Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης ο ∆ήµος µας έχει ασκήσει ήδη ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας το ένδικο βοήθηµα της ανακοπής (αρ. κατ. 115/2012) η δικάσιµος της 

οποίας ορίσθηκε αρχικά για την 16 Μαΐου 2013.  Σύµφωνα δε µε την µε αριθµό 209/2012 απόφαση της 

Επιτροπής σας η άσκηση της ως άνω ανακοπής και η παράσταση κατά την συζήτηση της ανατέθηκε 

λόγω κωλύµατος της επί πάγιας αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκης 

Χριστοφοράτου να χειριστεί την  εν λόγω υπόθεση, στην δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου.  Ωστόσο κατά την 

αρχικά ορισθείσα  δικάσιµο αναβλήθηκε η συζήτηση της εν λόγω ανακοπής και ορίσθηκε να συζητηθεί 

στην δικάσιµο της 16ης Ιανουαρίου 2014. 



Επειδή σύµφωνα µε τον ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει απαλλάσσεται του γραµµατίου της προκαταβολής εισφορών µόνο το Ελληνικό 

∆ηµόσιο εν στενή έννοια και οι Ο.Τ.Α. όταν εκπροσωπούνται από δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία.  

Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια για τον ορισµό δικηγόρου κατά το άρθρο 72 παρ. 1  του 

ν. 3852/2010. 

Εν όψει των ανωτέρω σας παρακαλώ όπως χορηγήσετε σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην 

∆ικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας κατά την δικάσιµο της 16.01.2014 και σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο για την συζήτηση της 

µε αριθµό κατάθεσης 115/2012 ανακοπής του ∆ήµου κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση 

του µε αριθµό 1059α/2012 Πρωτοκόλλου Καθορισµού Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης της 

Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος  δηλώνει ΠΑΡΩΝ γιατί δεν έχει πλήρη ενηµέρωση για το θέµα. 
και  αφού έλαβε υπόψη της: 

1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010. 

2) τον ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων) 

- Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

   

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

1. Χορηγεί   εντολή – εξουσιοδότηση στην ∆ικηγόρο κ.  Ιωάννα Μαρκέτου προκειµένου να παραστεί 

ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά την δικάσιµο της 16.01.2014 και σε κάθε 

µετ΄αναβολή δικάσιµο για την συζήτηση της µε αριθµό κατάθεσης 115/2012 ανακοπής του ∆ήµου κατά 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση του µε αριθµό 1059α/2012 Πρωτοκόλλου Καθορισµού 

Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης της Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας. 

2. Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε  τον ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας 

∆ικηγόρων) 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
    
                                                                Σάββας  Σαββαόγλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  Α∆Α: ΒΙ6ΝΩΕ5-ΦΑ∆ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  1ης   τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   9 η  Ιανουαρίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      3 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης  εκµίσθωσης  ∆ηµοτικού ακινήτου στην ∆ηµοτική  
Ενότητα  Παλικής. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  9 η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη             και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   157 /3 -01 -2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σάββας Σαββαόγλου                                                                                      Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                            
2.  Γεράσιµος Αποστολάτος                                                                               Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                     
3. Σταύρος  Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                 
4.  Νικόλαος Παπαδάτος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.  Σπυρονικόλας Σολωµός  (αναπληρωµατικό Μέλος)                                     Γαλάτης ¨Άγγελος 
                                                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος. 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,εισηγούµενος   το  2ο θέµα    ηµερήσιας 

διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης  εκµίσθωσης  ∆ηµοτικού ακινήτου στην ∆ηµοτική  Ενότητα  Παλικής.» 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του προϊσταµένου της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου   

Που έχει ως εξής : 

                                             ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού  

εκµίσθωσης ακινήτου. 

 

 Σύµφωνα µε την υπ. αρίθµ. 400/2013   απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφ/νιάς για 

την µίσθωση ακινήτου, πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης 

εκµίσθωσης όπως παρακάτω:  

Πρέπει να εκτεθεί σε φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός γραφείου, 

που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Α κτιρίου στη ∆ηµοτική Αγορά Ληξουρίου επιφανείας 50 τ.µ.. Το 

µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί ως γραφείο. 

 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο 

ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις  …………….. 2014, ηµέρα          …………….και από ώρα ………. 



έως και ……….. Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα 

δηµοσίευση στις ……………………            2014, ηµέρα ……………………… και από 

ώρα…………………… έως και ………….               

Άρθρο 1 

 Ο συµβατικός χρόνος της µίσθωσης ορίζεται τριετής.  

Άρθρο 2 

 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ µηνιαίως. 

 Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο σύµφωνα µε το 

∆είκτη Μεταβολής Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Άρθρο 3 

 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο 

εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της 

σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να 

καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ύψους ίσου µε τρία µηνιαία µισθώµατα δηλαδή ποσού εξακοσίων (600,00) ευρώ. 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής 

υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα 

στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος.  

Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) φορολογική ενηµερότητα, β) 

ασφαλιστική ενηµερότητας και γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 

Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) φορολογική ενηµερότητα, β) ασφαλιστική ενηµερότητα και 

γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 

Άρθρο 4 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος 

πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και 

να παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. 

Άρθρο 5 

Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την 

κατακύρωση των πρακτικών από την Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω 

προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους 

της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει 

κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του 

∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της 

δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. 

Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι  θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα 

προκύψει από  την επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα µπορούν  να συµµετέχουν  στην 

επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 

Άρθρο 6 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την 

αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών 



λογαριασµών και οφειλών και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς θα καταπίπτει σαν ποινική 

ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη 

εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου 

αποδεικτικού µέσου.  

Άρθρο 7 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη 

συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη 

ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να 

κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής και 

καθαριότητας. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής ή προσθήκης στο µίσθιο θα απαιτείται η 

έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής ενώ οι τυχόν εγκριθείσες και γενόµενες προσθήκες, βελτιώσεις, 

συντηρήσεις και κάθε είδους κατασκευές, που θα γίνονται µε δαπάνες του µισθωτή, µετά τη λήξη της 

µίσθωσης θα παραµένουν σε όφελος του µισθίου χωρίς να υποχρεώνουν το ∆ήµο στην καταβολή 

αποζηµίωσης. Επίσης η όποια έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη 

του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του. Απαγορεύεται επίσης ρητά η κατάληψη από 

το µισθωτή άλλων χώρων γύρω από το µίσθιο χωρίς άδεια των αρµοδίων οργάνων, µετά από αίτηση 

που θα πρέπει να υποβάλλει ο µισθωτής στο ∆ήµο και εφόσον οι χώροι αυτοί ανήκουν στην 

αρµοδιότητα, ευθύνη και διαχείριση του ∆ήµου (π.χ. κοινόχρηστοι χώροι).       

Άρθρο 8 

Ο µισθωτής θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και 

λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, πεζοδροµίου 

και δηµοτικών τελών καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). 

Άρθρο 9 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε 

νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 

Άρθρο 10 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της 

σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του 

∆ήµου καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 

Άρθρο 11 

Με  τη φροντίδα του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς  υλοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες : σύνταξη και 

υπογραφή της διακήρυξης, δηµοσίευση αυτής καθώς και η  υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και 

οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου. 

Άρθρο 12 

Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 

       Αργοστόλι 08-01-2014 

                                                                                        Ο  εισηγητής 

 
                                                                                           Γεράσιµος Παυλάτος 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
και  αφού έλαβε υπόψη της: 
1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010. 

2) το άρθρο 192 του ∆ΚΚ 



3) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 

4) την 48/2011 απόφαση διατύπωσης γνώµης του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Ληξουρίου. 

4) την υπ’ αριθµόν  400/2013  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

5) τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου ακινήτου και τις ανάγκες του ∆ήµου 

- Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

   

                                  ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους διακήρυξης  εκµίσθωσης  ∆ηµοτικού ακινήτου επιφανείας 

50 τ. µ που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Α κτιρίου της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου της  ∆ηµοτικής  

Ενότητας  Παλικής.  

2. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας, η οποία θα δηµοσιευτεί 

από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π∆ 270/81. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
    
                                                                Σάββας  Σαββαόγλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Α∆Α: ΒΙ6ΝΩΕ5-Χ00 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 1 ης  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την 9 η 
Ιανουαρίου   2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   4  / 2014 
              
ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής Προέδρων των  
Τοπικών Κοινοτήτων  οικονοµικού έτους 2013 σύµφωνα µε την 54/2013 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  9η   Ιανουαρίου   του έτους 2014, ηµέρα  Πέµπτη    και 
ώρα 13.00 το πρωί, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 157  /3-
01-2014 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 πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σάββας Σαββαόγλου                                                                                      Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                            
2.  Γεράσιµος Αποστολάτος                                                                               Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                              
3. Σταύρος  Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                 
4.  Νικόλαος Παπαδάτος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                                                                                                                                                                             
5.  Σπυρονικόλας Σολωµός  (αναπληρωµατικό Μέλος)                                     Γαλάτης ¨Άγγελος 
                                                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος. 

 
Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και     
θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2o θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Απαλλαγή 
υπολόγων πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων 
οικονοµικού έτους 2013 σύµφωνα µε την 54/2013 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 Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος αναφέρει τα 
παρακάτω :  
 
Ζητούµε την απαλλαγή των υπολόγων πάγιας προκαταβολής όπως αυτοί 

ορίστηκαν µε την αριθ. 54/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς: 

Αναλυτικά ως εξής: 
 1)Ορίστηκε η Μουστάκη Γονατά Σωτηρούλα – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγ. 
Ευφηµίας ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 554/12.12.2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 2)Ορίστηκε ο Πολλάτος Γεράσιµος – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Νικολάου  
ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 618/24.12.2013 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
 3)Ορίστηκε ο Τότολος Μιχαήλ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Ειρήνης ως 
διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 588/20-1-2013 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
 4)Ορίστηκε ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΑΓ. 
ΘΕΚΛΗΣ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 610/23-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 5)Ορίστηκε ο ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Πρόεδρος της 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 αριθµ. 621/24-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 6)Ορίστηκε ο ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΑΘΕΡΑ 
ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 644/31-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 7)Ορίστηκε ο ΣΙΛΙΒΕΡ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΑΡΓΙΝΙΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 616/24-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 8)Ορίστηκε ο ΠΑΠΑΣΠΥΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΑΣΣΟΥ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό 
των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 546/11-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 9)Ορίστηκε ο ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ως 
διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 598/23-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 10)Ορίστηκε ο ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου 
το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 574/16-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 



 11)Ορίστηκε ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΒΛΑΧΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 556/12-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 12)Ορίστηκε η ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗ ΑΝΝΗ-ΜΑΡΙΑ– Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΓΡΙΖΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 603/23-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 13)Ορίστηκε η ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του 
∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 602/23-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

14)Ορίστηκε ο ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
∆ΑΥΓΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 614/24-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
15)Ορίστηκε ο ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 617/24-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
16)Ορίστηκε ο ΓΑΣΠΑΡΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας  

∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 600/23-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
17)Ορίστηκε ο ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΖΟΛΩΝ 

ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 563/13-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
18)Ορίστηκε η ΜΟΥΛΙΝΟΥ ΠΗΓΗ– Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΘΗΝΑΙΑΣ ως 

διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 601/23-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
19)Ορίστηκε ο ΡΗΓΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου 
το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 609/23-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
20)Ορίστηκε ο ΜΑΡΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 625/27-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
21)Ορίστηκε η ΒΑΛΛΑΤΟΥ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του 
∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 573/16-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
22)Ορίστηκε η ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΡΥΑΣ 

ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 571/16.12.2013 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 

 



23)Ορίστηκε ο ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΤΩΓΗΣ 
ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 587/20-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
24)Ορίστηκε ο ΓΕΛΑΡ∆ΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 570/16-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
25)Ορίστηκε ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ– Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΚΟΘΡΕΑ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 551/12-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
26)Ορίστηκε ο ΚΟΚΟΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου 
το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 605/23-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
27)Ορίστηκε ο ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – Πρόεδρος της 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 αριθµ. 558/12-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
28)Ορίστηκε ο ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου 
το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 623/27-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
29)Ορίστηκε ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΛΑΚΗΘΡΑΣ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 606/23-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
30)Ορίστηκε ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ ∆ιονύσιος – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 652/31-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
31)Ορίστηκε ο Αλυσανδράτος ∆ιονύσιος – Πρόεδρος της 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 αριθµ. 555/12-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
32)Ορίστηκε ο ΝΙΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΜΑΥΡΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 650/31-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
33)Ορίστηκε η ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ ΧΑΪ∆Ω – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου 
το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 653/31-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
34)Ορίστηκε ο ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 643/31-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 



 
35)Ορίστηκε ο ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του 
∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 561/13-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
36)Ορίστηκε ο ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΜΟΥΣΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 542/11-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
37)Ορίστηκε ο ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 000/00.00.2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
38)Ορίστηκε ο ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΝΥΦΙΟΥ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 436/16-10-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
39)Ορίστηκε ο ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου 
το ποσό των .000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 608/23-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆1ήµου Κεφαλλονιάς. 

40)Ορίστηκε ο KOYTABAΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΟΜΑΛΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 2.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 613/24-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
41)Ορίστηκε ο ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΠΑΛΛΙΚΗΣ ως διαχειριστής του ποσού των 2.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 562/13-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
42)Ορίστηκε ο ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου 
το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 544/11-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
43)Ορίστηκε ο ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΠΕΣΣΑ∆ΑΣν ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 550/12-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
44)Ορίστηκε ο ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆ΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ – Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας ΠΟΡΟΥ ως διαχειριστής του ποσού των 2.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του 
∆ήµου το ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 651/31-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
45)Ορίστηκε ο ΒΟΥΤΣΙΝΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΠΟΥΛΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 620/24-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
46)Ορίστηκε ο ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΡΙΦΙΟΥ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό 
των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 547/11-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 



47)Ορίστηκε η ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΟΛΓΑ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΣΑΜΗΣ  ως 
διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 619/24-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
48)Ορίστηκε ο ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου 
το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 649/31-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
49)Ορίστηκε ο ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΣΚΑΛΑΣ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 545/11-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
50)Ορίστηκε ο ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 553/12-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

51)Ορίστηκε ο ΜΑΦΡΕ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΣΠΑΡΤΙΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 572/16-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
52)Ορίστηκε ο ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου 
το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 548/11-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
53)Ορίστηκε ο ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 654/31-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
54)Ορίστηκε ο ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΦΑΡΣΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 599/23-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
55)Ορίστηκε ο ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 633/30-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
56)Ορίστηκε ο ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 575/16-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
57)Ορίστηκε ο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο 
του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 552/12-12-2013 
γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
58)Ορίστηκε η ΡΕΠΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΣΚΗΝΕΑ 

ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 496/20-11-2013 γραµµάτιο είσπραξης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 



59)Ορίστηκε η ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου 
το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 615/24-12-2013 γραµµάτιο 
είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
60)Ορίστηκε ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

ΧΙΟΝΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το 
ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 604/23-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
61)Ορίστηκε ο ∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΒΑΡΥ 

ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 658/31-12-2013 γραµµάτιο είσπραξης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

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

• Την   απόφαση  54/2013   της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση από τον Προϋπολογισµό 

2013.   

• 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 ως έχει την απόδοση λογαριασµού της πάγιας   προκαταβολής των 
Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων   του έτους 2013 . 
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. 

 
 
 
 
 



                                                                        Α∆Α: ΒΙΨΠΩΕ5-715 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 1 ης  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την 9 η 
Ιανουαρίου  2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  5 / 2014 
              
ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγων Υπαλλήλων πάγιας προκαταβολής στις 
Τοπικές και ∆ηµοτικές Ενότητες οικονοµικού έτους 2013 σύµφωνα µε την 
111/2013(τροποποίηση της 48/2013)  απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 9 η   Ιανουαρίου   του έτους 2014, ηµέρα  Πέµπτη    και 
ώρα 13.00 το πρωί, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  157 /3-
01-2014 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 πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σάββας Σαββαόγλου                                                                                      Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                            
2.  Γεράσιµος Αποστολάτος                                                                               Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                      
3. Σταύρος  Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                 
4.  Νικόλαος Παπαδάτος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                  
5.  Σπυρονικόλας Σολωµός  (αναπληρωµατικό Μέλος)                                     Γαλάτης ¨Άγγελος 
                                                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος. 

 
Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και     
θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3o θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Απαλλαγή 
υπολόγων υπαλλήλων πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές και ∆ηµοτικές Ενότητες 
οικονοµικού έτους 2013 σύµφωνα µε την 111/2013 απόφασης 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 τµήµατος προµηθειών της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος αναφέρει τα 
παρακάτω :  
 
 Ζητούµε την α̟αλλαγή των υ̟ολόγων Πάγιας Προκαταβολής ό̟ως αυτοί 
ορίστηκαν µε την αριθµ. 111/2013(σε τρο̟ο̟οίηση της  48/2013)α̟όφαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
 Αναλυτικά ως εξής: 
 1)Ορίστηκε ο  Παγουλάτος Λεωνίδας – υ̟άλληλος της ∆.Ε. Αργοστολίου ως 
διαχειριστής του ̟οσού των 1.000,00€. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ̟οσό των 
1000,00€, ό̟ως α̟οδεικνύεται µε το αριθµ. 479/6.11.2013 γραµµάτιο είσ̟ραξης του 
∆ήµου. 

2)Ορίστηκε η Αυγερινού Αικατερίνη – υ̟άλληλος της ∆.Ε. Σάµης ως 
διαχειρίστρια του ̟οσού των 500,00€. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ̟οσό των 
500,00€, ό̟ως α̟οδεικνύεται µε το αριθµ. 543/11.12.2013 γραµµάτιο είσ̟ραξης του 
∆ήµου. 

3) Ορίστηκε η Αυγερινού Αικατερίνη – υ̟άλληλος της ∆.Ε. Σάµης ως 
διαχειρίστρια του ̟οσού των 400,00€.  Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ̟οσό των 
400,00€, ό̟ως α̟οδεικνύεται µε το αριθµ. 632/30.12.2013 γραµµάτιο είσ̟ραξης του 
∆ήµου. 

4)Ορίστηκε ο  Βαλλιανάτος Σ̟υρίδων – υ̟άλληλος της ∆.Ε. Πυλάρου ως 
διαχειριστής του ̟οσού των 400,00€. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ̟οσό των 
400,00€, ό̟ως α̟οδεικνύεται µε το αριθµ. 641/30.12.2013 γραµµάτιο είσ̟ραξης του 
∆ήµου. 
 5)Ορίστηκε η Μοσχο̟ούλου Κωνσταντίνα– υ̟άλληλος της ∆.Ε. Παλλικής ως 
διαχειρίστρια  του ̟οσού των 800,00€. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ̟οσό των 
800,00€, ό̟ως α̟οδεικνύεται µε το αριθµ. 631/30.12.2013 γραµµάτιο είσ̟ραξης του 
∆ήµου. 
 6)Ορίστηκε ο  Μινέτος Αναστάσιος – υ̟άλληλος της ∆.Ε. Λειβαθούς ως 
διαχειριστής του ̟οσού των 400,00€. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ̟οσό των 
400,00€, ό̟ως α̟οδεικνύεται µε το αριθµ. 647/31.12.2013 γραµµάτιο είσ̟ραξης του 
∆ήµου. 
 7)Ορίστηκε ο  Παγουλάτος Κωνσταντίνος – υ̟άλληλος της ∆.Ε. Αργοστολίου 
ως διαχειριστής του ̟οσού των 800,00€. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ̟οσό των 
800,00€, ό̟ως α̟οδεικνύεται µε το αριθµ. 645/31.12.2013/6.11.2013 γραµµάτιο 
είσ̟ραξης του ∆ήµου. 
 8)Ορίστηκε Ποδαρά Αναστασία – υ̟άλληλος της ∆.Ε. Ερίσου ως 
διαχειρίστρια του ̟οσού των 400,00€. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ̟οσό των 
400,00€, ό̟ως α̟οδεικνύεται µε το αριθµ. 629/30.12.2013 γραµµάτιο είσ̟ραξης του 
∆ήµου. 
 9)Ορίστηκε η Τζάκη Μαρίκα – υ̟άλληλος της ∆.Κ. Οµαλών ως διαχειρίστρια 
του ̟οσού των 400,00€. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ̟οσό των 400,00€, ό̟ως 
α̟οδεικνύεται µε το αριθµ. 646/31.12.2013 γραµµάτιο είσ̟ραξης του ∆ήµου. 
 10)Ορίστηκε ο  Τουµάσης Χαράλαµ̟ος – υ̟άλληλος της ∆.Ε. Αργοστολίου ως 
διαχειριστής του ̟οσού των 500,00€. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ̟οσό των 
500,00€, ό̟ως α̟οδεικνύεται µε το αριθµ. 648/31.12.2013 γραµµάτιο είσ̟ραξης του 
∆ήµου. 



 11) Ορίστηκε η Αρσένη Νίκη – υ̟άλληλος της ∆.Ε. Ελειού Πρόννων ως 
διαχειρίστρια του ̟οσού των 400,00€. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ̟οσό των 
400,00€, ό̟ως α̟οδεικνύεται µε το αριθµ. 630/30.12.2013 γραµµάτιο είσ̟ραξης του 
∆ήµου 
 

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

• Τις  αποφάσεις  48 -111/2013   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  

• τα συνηµµένα Γραµµάτια Είσπραξης του ∆ηµοτικού Ταµείου της 

επιστροφής των  ποσών 

 
    _Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
  
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού των παγίων  προκαταβολών  του έτους 
2013 σύµφωνα µε τις   48-111/2013 αποφάσεις   της Οικονοµικής Επιτροπής µε 
τις οποίες συστάθηκαν   και ορίστηκαν  οι  διαχειριστές  αυτών. 
2. Εγκρίνει την απαλλαγή των  υπολόγων –διαχειριστών υπαλλήλων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και αναλυτικά : 
   1.  Παγουλάτος Λεωνίδας  το υ̟ αριθ. 479/013 γραµ. ̟οσού  1.000,00 € 

   2.   Αυγερινού Αικατερίνη τα υπ αρίθ. 543-632/2013 γραµ. ποσού 900,00 €  
   3.   Βαλλιανάτος Σ̟υρίδων το υπ αρίθ. 641/2013 γραµ. ποσού 400,00 € 

   4.    Μοσχοπούλου Κωνσταντίνα το υπ αρίθ. 631/2013 γραµ. ποσού 800,00 € 
   5.   Μινέτος Αναστάσιος το υπ αρίθ. 647/2013 γραµ. ποσού 400,00 € 

   6.   Παγουλάτος Κωνσταντίνος   το υπ αρίθ. 645/2013 γραµ. ποσού 800,00 € 
   7.    Ποδαρά Αναστασία το υπ αρίθ. 629/2013 γραµ. ποσού 400,00 € 

   8.   Τζάκη Μαρίκα το υπ αρίθ. 646/2013 γραµ. ποσού 400,00 € 
   9.  Τουµάσης Χαράλαµ̟ος το υπ αρίθ. 648/2013 γραµ. ποσού 500,00 € 

   10. Αρσένη Νίκη το υπ αρίθ. 630/2013 γραµ. ποσού 400,00 € 

 
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. 

 



                                                                                                              Α∆Α: ΒΙΨΠΩΕ5-ΟΨ8 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 1 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  9 η  Ιανουαρίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    6 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για  υποβολή σε τεχνικό  έλεγχο 

αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π  συναφείς δαπάνες σύµφωνα µε την 225/2013 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 9   η   Ιανουαρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη            και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  157/3 -01 -2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                 
1. Σάββας Σαββαόγλου                                                                                      Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                        
2.  Γεράσιµος Αποστολάτος                                                                               Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                              
3. Σταύρος  Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                 
4.  Νικόλαος Παπαδάτος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                                                                                                                                                                          
5.  Σπυρονικόλας Σολωµός  (αναπληρωµατικό Μέλος)                                     Γαλάτης ¨Άγγελος 
                                                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος. 
Ο Πρόεδρος , κ.  Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 4 ο θέµα   εκτός  

ηµερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την αντιµετώπιση  

δαπανών που αφορούν τον έλεγχο  οχηµάτων του ∆ήµου  από ΚΤΕΟ  σύµφωνα µε την 225/2013 απόφαση της 

 Οικονοµικής Επιτροπής ». έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του   Προϊστάµενου του Τµήµατος Προµηθειών 

της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη  ο οποίος  αναφέρει  τα  παρακάτω: 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 
 
    Ζητείται  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ 3346/2013 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κου Μανωλάτου 
∆ιονυσίου που είχε εκδοθεί µε την αριθµ. 225/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                     β)Κατάσταση Παραστατικών 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία 
     του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                                                                       ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 
KATΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ(ΑΡΙΘ. 3346 B/2013)  
         ΥΠΟΛΟΓΟΣ : ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Αριθ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής:225/2013 
1.Πίνακας Παραστατικών   



Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 
1 ΚΤΕΟ 65,00 65,00 
2 >> 53,00 53,00 

3 >> 65,00 65,00 

4 >> 148,50 148,50 

5. >> 51,50 51,50 

6 >> 53,00 53,00 

7 >> 65,00 65,00 

8 >> 53,00 53,00 

9 Γ.Μαρκέτος & ΣΙΑ ΟΕ 119,31 119,31 

10 >> 366,00 366,00 

11 Μ.Κονταρίνης & ΣΙΑ Ο.Ε. 70,00 70,00 
12 ΚΡΟΥΣΣΟΣ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 79,95 79,95 
13 >> 69,49 69,49 

  ΣΥΝΟΛΟ                1.258,75€ 

 
2.Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αριθ. Γραµµατίου:634 /30-12-2013     Ποσό Επιστροφής                              741,25   €    

(επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) 
         ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ                                  2,000,00 €  

Σύµφωνα µε την 225/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

Κατατέθηκε  στην Επιτροπή ο φάκελος µε όλα  τα δικαιολογητικά  .  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 

και  αφού έλαβε υπόψη: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

         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 ,  την 225/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

         τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ  ∆ιονύσιος Μανωλάτος  για την απόδοση του λογαριασµού και 

την παραπάνω εισήγηση. 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού  ποσού    2.000,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.   ∆ιονύσιο 
Μανωλάτο    µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 
 

2. Απαλλάσσει τον κ.   ∆ιονύσιο Μανωλάτο       από  υπόλογο του ποσού των 2.000,00 €  το οποίο είχε διατεθεί 

για την αντιµετώπιση δαπανών που αφορούν τον έλεγχο  οχηµάτων του ∆ήµου  από ΚΤΕΟ  , τέλη κυκλοφορίας 

κ.λ.π  συναφείς  δαπάνες σύµφωνα µε την 225/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 
 
 


