
                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Α∆Α : Β4Λ∆ΩΕ5-ΤΓΚ                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Απόδοση Εντάλµατος Προπληρωµής καταβολής  έκτακτης επιχορήγησης λόγω ένδειας 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ   (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                            Ανδρέας Ζαπάντης                                                                        
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αθηνά Αυγουστάτου 
8. Κουταλά Κατερίνα 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    εισηγούµενος  

το 7 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Απόδοση Εντάλµατος Προπληρωµής καταβολής  έκτακτης 

επιχορήγησης λόγω ένδειας»‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της   Υπηρεσίας Πρόνοιας του 

∆ήµου που έχει ως εξής:  

    Σύµφωνα µε την 41/2012  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  εγκρίθηκε και διατέθηκε 

πίστωση ποσού 13.000,00 σε βάρος του Κ.Α 15.6718.15 του προϋπολογισµού ,  για την 

καταβολή στους δικαιούχους έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης. 

Από το σύνολο των αιτήσεων που δέχτηκε η υπηρεσία µας, το τελευταίο τρίµηνο, εγκρίθηκαν 

49 αιτήσεις συµπολιτών µας που βρίσκονταν σε καθεστώς ένδειας και αντιµετώπισαν 

πρόσφατα  έκτακτο γεγονός στο οποίο αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν. 



Από τις 49 εγκεκριµένες οικονοµικές ενισχύσεις δόθηκαν οι 46.Ένας δικαιούχος από τους 

παραπάνω συµπολίτες µας απεβίωσε και δυο µετέβησαν στο εξωτερικό, σύµφωνα µε 

τηλεφωνική επικοινωνία µε την υπηρεσία µας .Κατά συνέπεια επιστρέφονται στο ταµείο του 

∆ήµου τρεις επιταγές που δεν ήταν δυνατόν να εισπραχθούν ( συνολικού ποσού 700,00 

ευρώ) και αναλυτικά : 

Με το υπ αρίθ. 267/2012 γραµµάτιο είσπραξης της Ταµειακής Υπηρεσίας ποσό 300,00  

Με το υπ αρίθ. 268/2012 γραµµάτιο είσπραξης της Ταµειακής Υπηρεσίας ποσό 200,00 

Με το υπ αρίθ. 269/2012 γραµµάτιο είσπραξης της Ταµειακής Υπηρεσίας ποσό 200,00 

Επιπλέον επιστράφηκε στο ταµείο του ∆ήµου το υπόλοιπο ποσό  των 200,00 µε το 259/12 

γραµµάτιο είσπραξης της Ταµειακής Υπηρεσίας  που έµεινε αδιάθετο και εισπράχθηκε µε την 

υπ΄αριθµ. 319756531-8 επιταγή από την υπόλογο  Παπαναστασάτου Αλεξάνδρα.  

Ως εκ ΄τούτου διατέθηκε συνολικά  το ποσό των 12.100,00  ευρώ σε συµπολίτες µας µε 

προβλήµατα ένδειας. Παρακαλείστε για την έγκριση της απόδοσης Λογαριασµού του 

Εντάλµατος Προπληρωµής όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την απόδοση του λογαριασµού επισηµαίνοντας ότι : 

α)Με την υπάρχουσα κυβερνητική πολιτική και την πολιτική βούληση της ∆ηµοτικής Αρχής , 

είναι τουλάχιστον προκλητικό να µιλάµε ειδικά αυτήν την περίοδο ότι µε 13.000,00 ευρώ θα 

λύσουµε ή έστω θα ανακουφίσουµε τις εκατοντάδες λαϊκές οικογένειες που είναι στα όρια 

τους ενώ έχει ήδη περικοπεί το αρχικό ποσό των 60.000,00 που είχε προϋπολογιστεί από την 

αρµόδια υπηρεσία για τις  υπάρχουσες ανάγκες. 

β)  Όσο αφορά την διαδικασία επιλογής των δικαιούχων , επαναλαµβάνει ότι θα έπρεπε να 

βγει ανακοίνωση-κάλεσµα σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες , να καταγραφούν οι 

ενδιαφερόµενοι και να προσδιοριστεί το χρηµατικό ποσό που χρειάζεται για να καλυφθούν οι 

άµεσες ανάγκες τους. 

Η κ. Αικατερίνη Κουταλά προτείνει επίσης για την επιλογή των δικαιούχων του παραπάνω 

επιδόµατος να συµβάλει και το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» 

Και αφού είδε τις διατάξεις: 

       Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010. 

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

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

τα άρθρα 103, 158 (παρ 1) και 160 του ∆ΚΚ   και  
  
     Την 41/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 

 



 

 

 

 

 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού έτσι όπως υποβλήθηκε από την κ. Αλεξάνδρα 
Παπαναστασάτου    µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
2. Απαλλάσσει την κ. Αλεξάνδρα Παπαναστασάτου   από υπόλογο του ποσού των 12.100,00   

το οποίο είχε διατεθεί για την καταβολή σε δικαιούχους λόγω ένδειας. 

3. Εισπράττει από την κ. Αλεξάνδρα Παπαναστασάτου   το επιστρεφόµενο ποσό των  900,00  

το οποίο δεν διατέθηκε. 

  
 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 Α∆Α:   Β4Λ∆ΩΕ5-ΓΗΡ                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Απόδοση Εντάλµατος Προπληρωµής καταβολής  Προνοιακών  

                Επιδοµάτων Α΄ ∆ιµήνου 2012. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ   (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αθηνά Αυγουστάτου  
8. Κουταλά Κατερίνα 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    εισηγούµενος  

το 8 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Απόδοση Εντάλµατος Προπληρωµής καταβολής  προνοιακών 

επιδοµάτων Α΄∆ιµήνου  2012»‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της   Υπηρεσίας Πρόνοιας του 

∆ήµου που έχει ως εξής:  

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 43 /2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς διατέθηκε το ποσό 438.073,87 € για την καταβολή στους δικαιούχους των 

προνοιακών επιδοµάτων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012 και ορίστηκε υπόλογος η δηµοτική 

υπάλληλος κ. Σοφία ∆ρακονταειδή  για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καταβολής του 

παραπάνω ποσού. 

Σας υποβάλλω ελεγµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της παραπάνω υπολόγου  

που αφορούν την απόδοση προνοιακών επιδοµάτων Α ΄διµήνου 2012. 



και αναλυτικά: συνολικό ποσό καταβληθέντων επιδοµάτων:    436.753,27 

                                                        προµήθεια ΕΛΤΑ                    1.320,60 

                                                     ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ                 438.073,87 

παρακαλώ για λήψη απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή µε την οποία να 

εγκρίνονται οι δαπάνες καθώς και η απαλλαγή της ανωτέρω υπαλλήλου. 

Κατατέθηκαν   στην Επιτροπή φάκελοι µε όλες τις ταχυδροµικές επιταγές καταθέσεων στους 
δικαιούχους.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  και  αφού έλαβε υπόψη: 

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

• την υπ’ αριθµ. 43/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διετέθη 

πίστωση για καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων στους δικ/χους  και ορίστηκε 

υπόλογος του ποσού η  κ. Σοφία ∆ρακονταειδή . 

• τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η  κ. Σοφία ∆ρακονταειδή   για την απόδοση 

του λογαριασµού . 

                του άρθρου 72 παρ. ιδ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
. 

 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του  ποσού  των 438.073,87 €   έτσι όπως 
υποβλήθηκε από την κ. Σοφία ∆ρακονταειδή       µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει την κ. Σοφία ∆ρακονταειδή    από υπόλογο του ποσού των 438.073,87 €   το 

οποίο είχε διατεθεί για την καταβολή σε δικαιούχους προνοιακών επιδοµάτων Α ∆ιµήνου 

2012. 

 
 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                          Α∆Α:  Β4ΛΝΩΕ5-31Ψ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 110/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : ∆ιάθεση πίστωσης προϋπολογισµού & ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής 

για απόδοση προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους Β’  διµήνου 2012. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ   (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                            Ζαπάντης Ανδρέας 
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Αθηνά Αυγουστάτου 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    
εισηγούµενος  το 1 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «∆ιάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού & ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής για απόδοση 
προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους Β διµήνου του 2012»  και έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
 Με  απόφαση υπουργού εσωτερικών , αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ο 
∆ήµος Κεφαλλονιάς  επιχορηγείται  µε ποσό 416.520,43   € µε σκοπό την καταβολή των 
προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους για τους µήνες Μαρτίου –Απριλίου  2012  
εκδίδοντας  Ένταλµα Προπληρωµής σε υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου. 
Έχοντας υπόψη :  
 
 το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),που  ορίζονται τα εξής:  
«1. Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να 

εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, 



εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή 

απρόσφορη. 

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

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

ότι:«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του 

νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος 

οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των 

ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη 

διατεθέν ποσόν.  

Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος 

προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να 

λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως 

του οικονοµικού έτους.» 

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

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

δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη 

εκ διπλοτύπου βιβλίου.  

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

εντάλµατος προπληρωµής.» 

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

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

διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια 

πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των 

υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων 

υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, 

εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την 

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

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

αναγράφονται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Ζητείται 

1) Η Έγκριση  και   διάθεση  πίστωσης  ποσού  416.520,43    σε βάρος των παρακάτω  Κ.Α   

του προϋπολογισµού του έτους 2012 για την καταβολή στους δικαιούχους των προνοιακών 

επιδοµάτων  Μαρτίου  – Απριλίου   2012 και αναλυτικά: 



α) 15.6718.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ποσό 200.827,13 

β)15.6718.02 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων ποσό 23.807,64 

γ)15.6718.03 Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης –σπαστικά ποσό 5.576,35 

δ) 15.6718.04 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης ποσό 87.489,14 

ε)15.6718.05 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς –τετραπληγικούς ποσό 15.871,54 

ι) 15.6718.09 Επίδοµα τυφλών  ποσό  52.564,59 

κ) 15.6718.10 Επίδοµα Κωφαλάλων ποσό 10.861,21 

 Κ1) 15.6718.11 Επίδοµα Χανσενικών ποσό 1.394,09  

 Κ2) 15.6718.12 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ποσό 4.470,27 

 Κ3) 15.6718.08 Επιδότηση Τετραπληγικών –Παραπληγικών  ποσό 13.658,47 

    2)  Την  Έγκριση της έκδοσης  Ενταλµάτων  Προπληρωµής στους παραπάνω Κ.Α στην 

υπόλογο   δηµοτικό υπάλληλο  κ.  Αυγουστάτου Ειρήνη   συνολικού  ποσού  416.520,43  € 

για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες της καταβολής του παραπάνω ποσού στους 

δικαιούχους. 

     3. Η απόδοση λογαριασµού να γίνει έως την 31/07/2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση 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 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

                τα άρθρα 103, 158 (παρ 1) και 160 του ∆ΚΚ     
 

                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1) Η Εγκρίνει  και   διαθέτει   πίστωση  ποσού  416.520,43    σε βάρος των παρακάτω  Κ.Α   

του προϋπολογισµού του έτους 2012 για την καταβολή στους δικαιούχους των προνοιακών 

επιδοµάτων  Μαρτίου  – Απριλίου   2012 και αναλυτικά: 

α) 15.6718.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ποσό 200.827,13 

β)15.6718.02 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων ποσό 23.807,64 

γ)15.6718.03 Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης –σπαστικά ποσό 5.576,35 

δ) 15.6718.04 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης ποσό 87.489,14 

ε)15.6718.05 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς –τετραπληγικούς ποσό 15.871,54 

ι) 15.6718.09 Επίδοµα τυφλών  ποσό  52.564,59 

κ) 15.6718.10 Επίδοµα Κωφαλάλων ποσό 10.861,21 

 Κ1) 15.6718.11 Επίδοµα Χανσενικών ποσό 1.394,09 

 Κ2) 15.6718.12 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ποσό 4.470,27 

 Κ3) 15.6718.08 Επιδότηση Τετραπληγικών –Παραπληγικών  ποσό  13.658,47 

  

 

 

 

 



 

   2)  Εγκρίνει την  έκδοση  Ενταλµάτων  Προπληρωµής στους παραπάνω Κ.Α στην υπόλογο   

δηµοτική  υπάλληλο  κ.  Αυγουστάτου Ειρήνη   συνολικού  ποσού  416.520,43  € για να 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες της καταβολής του , στους δικαιούχους. 

 
 
   3. Η απόδοση λογαριασµού να γίνει έως την 31/07/2012. 

 
 
 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                      Α∆Α: Β4Λ∆ΩΕ5-Μ51                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 111/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση  των  απολογισµών , ισολογισµών   και των  αποτελεσµάτων  χρήσεως των πρώην 

∆ήµων Κεφαλονιάς των οικ. ετών από 2006 έως και 2010  για την  έγκρισή τους από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ   (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                Ζαπάντης Ανδρέας                                                                           
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Αθηνά Αυγουστάτου 
 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    εισηγούµενος  

το 9 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση  των  απολογισµών , ισολογισµών   και των  

αποτελεσµάτων  χρήσεως των πρώην ∆ήµων Κεφαλονιάς των οικ. ετών από 2006 έως και 2010  για την  

έγκρισή τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.»‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της  Οικονοµικής   

Υπηρεσίας  του ∆ήµου που έχει ως εξής:  

 

   Κατατίθενται για έγκριση από   το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  οι απολογισµοί των πρώην  ∆ήµων 
Κεφαλλονιάς οι οποίοι  αποτέλεσαν το νέο Καλλικρατικό ∆ήµο Κεφαλλονιάς, προκειµένου 
µετά την έγκριση τους να σταλούν στο Ελεγκτικό  Συνέδριο Κεφαλλονιάς  για έγκριση.  



   Οι   απολογισµοί  των πρώην ∆ήµων Αργοστολίου , Παλικής ,  Σάµης και Πυλάρου  που 
πρέπει να εγκριθούν  από την οικονοµική Επιτροπή  από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς είναι  του Οικονοµικού έτους   2010 γιατί  οι απολογισµοί προηγούµενων ετών 
είχαν εγκριθεί από τα ∆ηµοτικά Συµβούλια των ανωτέρω πρώην ∆ήµων .   
     Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια των Υπολοίπων  ∆ήµων  Ερίσου , Ελλειού Πρόννων , Λειβαθούς 
και Κοινότητα Οµαλών  δεν είχαν εγκρίνει  απολογισµούς των προηγουµένων  ετών και έτσι 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς  πρέπει να προβεί στην έγκριση   των παρακάτω 
απολογισµών :  
∆ΗΜΟΣ  ΕΡΙΣΟΥ   
     Απολογισµοί  οικονοµικών ετών 2006 -  2010  
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ  
  Απολογισµοί  οικονοµικών ετών  2007-2010  
∆ΗΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  
   Απολογισµοί Οικονοµικών ετών 2009-2010   
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΟΜΑΛΩΝ  
 Απολογισµοί  οικονοµικών ετών   2007-2010  
   Οι Απολογισµοί   που κατατίθενται για έγκριση έχουν ως εξής :  
 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2010 

ΕΣΟ∆Α  13.344.942,99 

ΕΞΟ∆Α  13.236.130,55 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ       108.812,64 

 
 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2010 

ΕΣΟ∆Α  6.372.434,27 

ΕΞΟ∆Α  6.266.735,72 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  105.698,55 

 
 

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2010  

ΕΣΟ∆Α  2.612.544,33 

ΕΞΟ∆Α  2.583.723,89 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ  
ΧΡΗΣΗ 2011  

28.820,44  

 
 

∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2010  

ΕΣΟ∆Α  3.692.311,59 

ΕΞΟ∆Α  3.655.823,71 



ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ  
ΧΡΗΣΗ 2011  

     36.487,88  

 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2009 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  
2010 

ΕΣΟ∆Α  1.359.333,85 737.642,71 

ΕΞΟ∆Α  4.568.967,07 3.841.720,42 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ - 3.209.633,22 -3.104.077,71 

 
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΙΟΥ- 
ΠΡΟΝΝΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2007 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2008 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2009 

ΕΣΟ∆Α  2.067.047,71 4.883.640,12 4.622.771,31 

ΕΞΟ∆Α  2.906.677,33 4.675.307,81 4.595.729,87 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ    -839.629,62     208.332,31       27.041,44 

 
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2010  

ΕΣΟ∆Α  3.288.333,90 

ΕΞΟ∆Α  3.283.582,29 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ  ΧΡΗΣΗ 
2011  

       4.751,61  

 
 

∆ΗΜΟΣ ΕΡΙΣΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2006 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2007 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2008 

ΕΣΟ∆Α  1.324.797,27 1.187.686,64 2.375.366,58 

ΕΞΟ∆Α  1.856.403,12 1.474.055,51 2.132.786,81 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  -531.605,85 -286.368,87  242.579,77 

 
∆ΗΜΟΣ ΕΡΙΣΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2009 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  
2010 

ΕΣΟ∆Α  2.254.444,49 2.047.102,35 

ΕΞΟ∆Α  1.938.158,52 1.955.092,89 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ  
ΧΡΗΣΗ 2011  

   316.285,97      92.009,46 

 
 



ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2007 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  
2008 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  
2009 

ΕΣΟ∆Α  1.063.730,49 1.127.583,04 1.081.093,05 

ΕΞΟ∆Α  1.056.951,66 1.1113.416,84   927.606,47 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ         6.778,83       14.166,20   153.486,58 

KΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2010  

  

ΕΣΟ∆Α  935.775,05   

ΕΞΟ∆Α  926.106,52   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ  
ΧΡΗΣΗ 2011  

    9.668,53    

 
Ο Πρόεδρος προτείνει την ψήφιση των απολογισµών των πρώην ∆ήµων . 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
 Η κ. Κατερίνα Κουταλά  επισηµαίνει ότι οι τέσσερις πρώην ∆ήµοι δεν διέθεταν δική τους 
ταµειακή υπηρεσία και την ταµειακή διαχείριση την εκτελούσε η ∆.Ο.Υ Αργοστολίου . 
Λόγω φόρτου εργασίας όµως ,  από έλλειψη προσωπικού,  η ∆.Ο.Υ δεν συνέταξε τους 
απολογισµούς των ∆ήµων για τα προηγούµενα οικ. έτη µε αποτέλεσµα να τους  παραδώσει 
προς έγκριση στον νέο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
 Συνεχίζοντας ,αναφέρει επίσης ότι δεν τοποθετείται επί της ουσίας αυτή την στιγµή  γιατί θα 
τοποθετηθεί όταν θα έχει µελετήσει τα πλήρη και αναλυτικά στοιχεία που θα της προσκοµίσει 
η οικονοµική υπηρεσία κατά την συζήτηση του θέµατος  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εγκρίνει 
ως έχουν τους προς έγκριση απολογισµούς. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι το θέµα είναι πολύ σοβαρό γιατί µέσα από τους 
αριθµούς αποτυπώνεται η πολιτική βούληση των πρώην ∆ηµοτικών αρχών . 
Η διαδικασία της έγκρισης των απολογισµών δεν είναι τυπική αλλά ουσιαστική και γι αυτό τον 
λόγο πρέπει η Επιτροπή να έχει ενηµερωθεί µε τα πλήρη στοιχεία  των εσόδων –εξόδων των 
πρώην ∆ήµων , εποµένως εφόσον δεν έχει αναλυτικά στοιχεία για να τοποθετηθεί επί της 
ουσίας απέχει  της ψηφοφορίας. 
   και  αφού έλαβε υπόψη: 
                του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• . Το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 

• Τα στοιχεία της απόδοση λογαριασµού από την ∆.Ο.Υ Αργοστολίου  που 

υποβλήθηκαν στην Οικονοµική Επιτροπή  

• Τα άρθρα 40-44 του Β∆ 17/5-15-6/1959  

• Τους  προϋπολογισµούς  των πρώην ∆ήµων του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς των έτών από 

2006 έως και 2010  ,  όπως κυρώθηκαν  µε  αποφάσεις  των πρώην  ∆ηµοτικών  

Συµβουλίων  και τροποποιήθηκαν  ανάλογα µε τις ανάγκες των πρώην ∆ήµων  και τις 

σχετικές διατάξεις του κώδικα . 

 

                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 



Α) Καταρτίζει την έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον 

έλεγχο των λογαριασµών που κατέθεσε ο δηµοτικός ταµίας, ως εξής:  

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΩΝ  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 

3463/06 

  
 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2010 

ΕΣΟ∆Α  13.344.942,99 

ΕΞΟ∆Α  13.236.130,55 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ       108.812,64 

 
 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2010 

ΕΣΟ∆Α  6.372.434,27 

ΕΞΟ∆Α  6.266.735,72 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  105.698,55 

 
 

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2010  

ΕΣΟ∆Α  2.612.544,33 

ΕΞΟ∆Α  2.583.723,89 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ  
ΧΡΗΣΗ 2011  

28.820,44  

 
 

∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2010  

ΕΣΟ∆Α  3.692.311,59 

ΕΞΟ∆Α  3.655.823,71 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ  
ΧΡΗΣΗ 2011  

     36.487,88  

 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2009 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  
2010 



ΕΣΟ∆Α  1.359.333,85 737.642,71 

ΕΞΟ∆Α  4.568.967,07 3.841.720,42 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ - 3.209.633,22 -3.104.077,71 

 
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΙΟΥ- 
ΠΡΟΝΝΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2007 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2008 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2009 

ΕΣΟ∆Α  2.067.047,71 4.883.640,12 4.622.771,31 

ΕΞΟ∆Α  2.906.677,33 4.675.307,81 4.595.729,87 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ    -839.629,62     208.332,31       27.041,44 

 
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2010  

ΕΣΟ∆Α  3.288.333,90 

ΕΞΟ∆Α  3.283.582,29 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ  ΧΡΗΣΗ 
2011  

       4.751,61  

 
 

∆ΗΜΟΣ ΕΡΙΣΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2006 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2007 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2008 

ΕΣΟ∆Α  1.324.797,27 1.187.686,64 2.375.366,58 

ΕΞΟ∆Α  1.856.403,12 1.474.055,51 2.132.786,81 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  -531.605,85 -286.368,87  242.579,77 

 
∆ΗΜΟΣ ΕΡΙΣΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2009 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  
2010 

ΕΣΟ∆Α  2.254.444,49 2.047.102,35 

ΕΞΟ∆Α  1.938.158,52 1.955.092,89 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ  
ΧΡΗΣΗ 2011  

   316.285,97      92.009,46 

 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2007 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  
2008 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  
2009 

ΕΣΟ∆Α  1.063.730,49 1.127.583,04 1.081.093,05 



ΕΞΟ∆Α  1.056.951,66 1.1113.416,84   927.606,47 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ         6.778,83       14.166,20   153.486,58 

KΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ  2010  

  

ΕΣΟ∆Α  935.775,05   

ΕΞΟ∆Α  926.106,52   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ  
ΧΡΗΣΗ 2011  

    9.668,53    

 

 

Β. Καταρτίζει τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως όπως εµφανίζονται 

στις συνηµµένες καταστάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης 

και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Eπιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη 

έγκρισή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 
 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                       Α∆Α: Β4Λ∆ΩΕ5-Υ∆Ο 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Εξώδικος Συµβιβασµός. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ   (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                           Ζαπάντης Ανδρέας                                                              
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αθηνά Αυγουστάτου 
9. Κουταλά Κατερίνα 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    

εισηγούµενος  το 2 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: « Εξώδικος Συµβιβασµός»‘έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής την  ̟ρόταση Συµβιβασµού  του κ. Κων/νου Βαρουξή φοιτητή – κατοίκου 

Ληξουρίου ̟ου έχει ως εξής: 

Κύριοι , γνωρίζετε ήδη ότι µε την 484/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού πρωτοδικείου Πατρών  η οποία 

επιδίκασε εις βάρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Ληξουρίου, 

αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης ποσού 10.000,00 πλέον τόκων οι οποίοι σήµερα ανέρχονται στο 

ποσό των 2.463,73 . 

Κατά αυτής ασκήσαµε αµφότεροι οι διάδικοι εφέσεις οι οποίες εκκρεµούν  ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Εφετείου. 

Επειδή το κεφάλαιο που επιδικάστηκε αφενός ωσότου εκδικαστούν οι άνω εφέσεις θα επιβαρυνθεί µε 

επιπλέον τόκους και αφετέρου αναµένεται µετά βεβαιότητας να µεταρρυθµισθεί η άνω αποκαλούµενη 

απόφαση ανοδικά σηµαντικά υπέρ εµού, δεδοµένης της µόνιµα προβληµατικής κατάστασης στην 



οποία έχω περιέλθει εφόσον ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ αποκαταστάθηκα πλήρως από τον τραυµατισµό µου και 

είµαι εκτεθειµένος σε καιρικές µεταβολές αποκλεισµένος από οποιαδήποτε αθλοπαιδία µέχρι σήµερα, 

ενώ ευρίσκοµαι και σε πραγµατική απορία αφού διαβιώ ως φοιτητής µε µέρος από τον ελάχιστο µισθό 

της µητέρας µου και αδυνατώ και να αντεπεξέλθω ακόµη και για τα ελάχιστα. 

Σας προτείνω εξώδικο συµβιβασµό της διαφοράς µας ανερχόµενο στο ποσό των 18.000,00 σε πλήρη 

και ολοσχερή εξόφληση της ένδικης διαφοράς µας.  

Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  

γνωµοδότησε  τα εξής:  

         Με  την από 22-6-2006  αγωγή του ο κ. Βαρουξής, δια των γονέων του λόγω της τότε 

ανηλικότητάς του ζητούσε από τον πρώην ∆ήµο Παλικής, το Ελληνικό  ∆ηµόσιο  και τον 

εργολήπτη δηµοσίων έργων Γεώργιο Κουράκο την καταβολή αποζηµίωσης ύψους 363.400 € 

συνολικά ως ηθική βλάβη και αποκατάσταση περιουσιακής ζηµιάς  τόσο του ίδιου όσο και για 

ηθική βλάβη των γονέων  του από τον τραυµατισµό  που υπέστη  στο χώρο του Γυµνασίου-

Λυκείου  Ληξουρίου κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείµµατος.  

           Η αγωγή αυτή συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και 

εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 484/2011 απόφαση, η οποία  έκανε  εν µέρει δεκτή την αγωγή και 

αναγνώρισε ότι ο ∆ήµος οφείλει  να καταβάλει το ποσό των 10.000 € νοµιµότοκα από την 

επίδοση της αγωγής ήτοι τις 4-5-2009.  

          Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος ως όφειλε, άσκησε την µε αριθ. 154/2011 έφεση 

και αντίστοιχα οι αντίδικοι άσκησαν την µε αριθ. 7/2012 αντίθετη  έφεση τους.  

          Με την υπό  κρίση αίτηση του ο κ. Βαρουξής προτείνει εξώδικο συµβιβασµό µε την 

καταβολή του ποσού των 18.000 € σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της ένδικης διαφοράς.  

         Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.  3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για το 

δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό  ή 

την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού 30.000 ευρώ. 

          Στην προκειµένη περίπτωση το αιτούµενο στην αγωγή ποσό ανερχόταν σε περίπου 

363.000 €, ενώ το επιδικαζόµενο µε την πρωτόδικη απόφαση σε 10.000 €, ποσό δυσανάλογα 

µικρό σε σχέση µε το αιτούµενο,  το  αρχικό  ύψος ήταν ούτως ή άλλως υπερβολικό. 

         Είναι αδύνατον να προδικάσει κανείς την έκβαση της υπόθεσης πριν από τη συζήτηση 

της  στο ∆ιοικητικό Εφετείο µετά και  τη συνεκδίκαση των  δύο αντίθετων  εφέσεων. Νοµίζω 

όµως ότι ενόψει  της µικρής τότε ηλικίας του παθόντος, του ιδιαίτερου χώρου στον οποίο ο 

τραυµατισµός σηµειώθηκε, του είδους του τραυµατισµού εκ του οποίου µέχρι και σήµερα δεν 

υπάρχει πλήρης αποκατάσταση  της υγείας του και των ενόρκων καταθέσεων καθηγητών του 

σχολείου είναι  περισσότερο πιθανόν  να υπάρξει αύξηση έστω και µικρή  του πρωτοδίκως 

επιδικασθέντος ποσού της αποζηµίωσης παρά µείωση αυτού. 

        Με την πρωτόδικη απόφαση επιδικάζεται ποσό 10.000 €. Οι τόκοι υπερηµερίας από τις 

4-5-2009 µέχρι και σήµερα (05-06-2012) ανέρχονται σε 2.729,10 €. Το ποσό του κεφαλαίου 

θα σταµατήσει να προσαυξάνεται κατά την ηµεροµηνία τελικής καταβολής του ποσού.  

Ενόψει των ανωτέρω και ειδικά ενόψει των σηµαντικών πιθανοτήτων για αύξηση του 

επιδικασθέντος ποσού λόγω των ως άνω αναφεροµένων συνθηκών του ατυχήµατος θεωρώ 



συµφέρουσα για το ∆ήµο την πρόταση συµβιβασµού του κ. Κων/νου Βαρουξή και 

εισηγούµαι την αποδοχή αυτής για το ποσό των 10.000 ευρώ στο οποίο θα προστεθούν και 

οι τόκοι υπερηµερίας µέχρι την καταβολή του πού οπότε και θα πάψει η τοκοφορία. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι το θέµα αυτό έχει έλθει προς συζήτηση στην Επιτροπή 

δύο φορές και αναβλήθηκε , λόγω τυπικών διαδικασιών , αυτό δείχνει την πολιτική 

κατεύθυνση της ∆ηµοτικής Αρχής ως προς την αντιµετώπιση ενός νέου παιδιού που µε 

υπαιτιότητα του πρώην ∆ήµου Παλλικής έχει  σοβαρό πρόβληµα υγείας και µετά από τόσα 

χρόνια δεν έχει αποζηµιωθεί. 

Προτείνει στην ∆ηµοτική Αρχή να αποδεχτεί την καταβολή του  ποσού  των 18.000,00 σαν 

ελάχιστη ηθική και πολιτική ικανοποίηση προς τον κ. Βαρουξή ανεξάρτητα από την τυπική 

εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου και ψηφίζει την πρότασή του. 

Και αφού είδε τις διατάξεις: 

    Το εδάφιο ιδ της παρ 1 του άρθρου 72   του Ν 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 6 του Ν 4071/2012 

Την 521/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας: 

 

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1. Αποδέχεται ως έχει την γνωµοδότηση   της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης 

Χριστοφοράτου για  τον εξώδικο συµβιβασµό . 

2. Εγκρίνει και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση  ποσού   10.000,00  € στο οποίο θα προστεθούν και 

οι τόκοι υπερηµερίας µέχρι την καταβολή του πού οπότε και θα πάψει η  τοκοφορία  , από 

             τον Κ Α  00.6492 του προϋπολογισµού του ∆ήµου. 

 
      Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       Α∆Α: Β4Λ∆ΩΕ5-Χ17                                                                               

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικηγόρου και συµβολαιογράφου για παράσταση την 1-10-2012   στο 

Συµβούλιο Επικράτειας . 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ   (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                Ζαπάντης Ανδρέας                                                                              
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Αθηνά Αυγουστάτου 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    

εισηγούµενος  το 3 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση την 1-

10-2012   στο Συµβούλιο Επικράτειας»‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ενηµερωτικό 

σηµείωµα του  δικηγορικού γραφείου του κ. Φώτη Κρεµµύδα που έχει ως εξής: 

 
Το γραφείο µας χειρίζεται την υπόθεση της από 14-11-2006 αίτησης ακύρωσης (αριθ. κατάθ. 
6557/2006) ενώπιον του ΣτΕ (Στ΄ Τµήµα), της ∆ιονυσίας Κουρκουµέλη του Γεωργίου κατά του 
∆ήµου Ελειού Πρόννων και της υπ’ αριθ. 52/2004 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Ελειού Πρόννων, για λογαριασµό του ∆ήµου. 
Η συζήτηση της εν λόγω αίτησης, µετά από πολλές αναβολές, είχε οριστεί για τις 30-4-
2012 και µετά νέα αναβολή για την 1-10-2012. 
 
Παρακαλούµε για την έγκριση της παράστασής µας και τη σύνταξη και αποστολή του 
σχετικού συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.  Πληρεξούσιοι δικηγόροι παρακαλούµε να 
οριστούν οι: 



1) Φώτιος – ∆ηµήτριος Κρεµµύδας του Νικολάου (αµ∆ΣΑ 3307), 
2) Σπυριδούλα – Αγγελική Λιώση του Επαµεινώνδα (αµ∆ΣΑ 13926), 
3) Ευθυµία Κυριαζή του Ηλία (αµ∆ΣΑ 10734) και 
4) Κωνσταντίνος Μάλλιος του ∆ηµητρίου (αµ∆ΣΑ 15162), 
κάτοικοι Αθηνών, οδός Ακαδηµίας αρ. 37, ενεργούντες είτε από κοινού είτε καθένας χωριστά. 
 
Σας έχουµε ήδη αποστείλει αντίγραφο της αίτησης ακύρωσης και του υπ’ αριθ. 7531/8-10-
2007 πληρεξουσίου της συµβολαιογράφου Πρόννων Καλλιόπης Κουρκουµέλη. 
 
Παρακαλώ σηµειώσατε ότι το ΣτΕ θα απευθυνθεί στο ∆ήµο, προκειµένου να αποσταλούν τα 
στοιχεία του φακέλου που αφορούν τη συγκεκριµένη υπόθεση. 
Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η 
οποία ανέφερε τα εξής: 
 

              Την από 1-10-2012  συζητείται  στο Συµβούλιο της Επικρατείας η από 14-11-2006  

αίτηση ακύρωσης της ∆ιονυσίας Κουρκουµέλη κατά της υπ’ αριθ. 52/2004  απόφασης του 

πρώην ∆ήµου Ελειού-Πρόννων, µε την οποία  εγκρίθηκε  η σύσταση δουλείας διόδου στο 

∆.∆. Σκάλας, σε πλάτος 1,5 µ.  και η διαµόρφωση αγροτικού δρόµου. Από το ΣτΕ  ζητείται 

επειγόντως η αποστολή φακέλου και απόψεων της ∆ιοίκησης. 

     Την υπόθεση χειρίζεται  από το έτος 2006 το δικηγορικό  γραφείο του κ. Φώτη Κρεµµύδα, 

ο οποίος µε την από 25-4-2012 επείγουσα επιστολή του έχει ζητήσει  τη λήψη απόφασης για 

τη νοµιµοποίηση του και τον ορισµό συµβολαιογράφου για τη σύνταξη του απαραίτητου  

συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

        Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκειµένου να 

διασφαλιστούν τα συµφέροντα του ∆ήµου. 

         Τέλος σας ενηµερώνω ότι  για τη συγκεκριµένη υπόθεση δεν έχω καµία απολύτως 

γνώση πλην του φακέλου ο οποίος έχει αποσταλεί από τη ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  στο γραφείο 

µου προκειµένου  να διαβιβαστεί στο ΣτΕ  και στον κ. Κρεµµύδα του οποίου  µπορείτε να 

λάβετε γνώση. 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι επειδή δεν έχει πλήρη ενηµέρωση για την υπόθεση 

ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Και αφού είδε τις διατάξεις: 

         του άρθρου 281 του Ν 3463/2006. 

         Του άρθρου 72  του Ν 3852/2010. 

 

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Α)Εγκρίνει την παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου την Επικρατείας των πληρεξουσίων 
δικηγόρων : 
1) Φώτιου – ∆ηµήτριου Κρεµµύδα του Νικολάου (αµ∆ΣΑ 3307), 
2) Σπυριδούλας – Αγγελική ςΛιώση του Επαµεινώνδα (αµ∆ΣΑ 13926), 
3) Ευθυµίας Κυριαζή του Ηλία (αµ∆ΣΑ 10734) και 
4) Κωνσταντίνου Μάλλιου του ∆ηµητρίου (αµ∆ΣΑ 15162), 
κατοίκων Αθηνών, οδός Ακαδηµίας αρ. 37, ενεργούντες είτε από κοινού είτε καθένας χωριστά  
 την 1-10-2012 που θα συζητηθεί η  υπόθεση της από 14-11-2006 αίτησης ακύρωσης (αριθ. 
κατάθ. 6557/2006) ενώπιον του ΣτΕ (Στ΄ Τµήµα), της ∆ιονυσίας Κουρκουµέλη του Γεωργίου 



κατά του πρώην ∆ήµου Ελειού Πρόννων και της υπ’ αριθ. 52/2004 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Ελειού Πρόννων, για λογαριασµό του ∆ήµου. 
Β) Ορίζει την συµβολαιογράφο  κ. Λίτσα  Λουκάτου      για την   σύνταξη  του σχετικού 
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου και σε περίπτωση κωλύµατος τον κ. Ιωσήφ Λουκέρη.   
Γ) Παραπέµπει το θέµα του καθορισµού αµοιβής  του ∆ικηγορικού Γραφείου  στο ∆. Σ  για 
λήψη απόφασης βάσει των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν 3463/2006. 
∆) Η δαπάνη της συµβολαιογραφικής αµοιβής  και η διάθεση της πίστωσης θα οριστεί σε 
επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής. 
 

 
      Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
                                        Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Α∆Α: Β4Λ∆ΩΕ5-ΘΟΞ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση τις 21-06-12 στο Ειρηνοδικείο Σαµαίων . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ    (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                              Ζαπάντης Ανδρέας                                                                   
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Αθηνά Αυγουστάτου 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    

εισηγούµενος  το 4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση τις 21-06-12 στο 

Ειρηνοδικείο Σαµαίων »‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου που έχει ως εξής:  

 

          Στις  21-6-2012 θα συζητηθούν στο Ειρηνοδικείο Σαµαίων οι εξής υποθέσεις:          

         α) ∆ιον. Γασπαρινάτου  ΚΑΤΑ πρώην ∆ήµου Πυλαρέων (αρ. τιµολογίου 54/2010). 

        β) ∆ηµ. Γασπαρινάτου ΚΑΤΑ πρώην ∆ήµου Πυλαρέων (τιµολόγια 240/2008, 319/2008). 

        γ) Νικ. Γασπαρινάτου ΚΑΤΑ πρώην ∆ήµου Πυλαρέων  (τιµολόγια 2803/07, 3351/08, 

11/2010, 46/2010). 

        δ) ∆ηµ. Γασπαρινάτου   ΚΑΤΑ   ΚΑΠΗ   Πυλάρου (αρ. τιµολ. 259/08).   

       ε)ΑΒΕΞ-Ανώνυµη Εταιρία  ξυλείας  ΚΑΤΑ  πρώην ∆ήµου  Ερίσου.        

   Κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία  συνεδριάζει στο Αργοστόλι  το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 

Πατρών, στο οποίο  πρέπει οπωσδήποτε να παραστώ καθώς έχουν προσδιοριστεί δεκαέξι 



(16)  υποθέσεις  που αφορούν  το ∆ήµο Κεφαλονιάς. Προφανώς είναι αδύνατη η ταυτόχρονη 

παρουσία µου και στα δύο δικαστήρια, τα οποία συνεδριάζουν σε διαφορετικό τόπο. 

   Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή, ο ορισµός δικηγόρου προκειµένου να παραστεί στο 

Ειρηνοδικείο Σαµαίων για την υπεράσπιση των συµφερόντων του  ∆ήµου.  

    Προτείνεται  ο ορισµός  της δικηγόρου Κεφ/νιάς κ. Ιωάννας Μαρκέτου διότι η συγκεκριµένη 

έχει χειριστεί και άλλες  υποθέσεις που αφορούν την ΚΕ∆ΗΚΕ µε αντιδίκους πάλι  το ∆ηµ. και 

Νικ. Γασπαρινάτο, οι οποίες βασίζονταν ακριβώς στην ίδια νοµική και πραγµατική βάση. Η 

αµοιβή της δεν θα υπερβαίνει τις νόµιµες, κατώτατες αµοιβές του ∆ικηγορικού Συλλόγου και 

για το λόγο αυτό δεν θα χρειάζεται έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

   Τέλος σε περίπτωση που κάποια από τις υποθέσεις αναβληθεί η εντολή  για το χειρισµό θα 

επιστρέψει στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.   

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επειδή δεν έχει πλήρη ενηµέρωση για την υπόθεση ψηφίζει 

ΛΕΥΚΟ. 

Και αφού είδε τις διατάξεις: 

         Του άρθρου  72  του Ν 3852/2010. 

 

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Ορίζει   την δικηγόρο  Κεφ/νιάς κ. Ιωάννα  Μαρκέτου προκειµένου να παραστεί στο 

Ειρηνοδικείο Σαµαίων  ,τις  21-6-2012 που θα συζητηθούν στο Ειρηνοδικείο Σαµαίων οι εξής 

υποθέσεις:          

         α) ∆ιον. Γασπαρινάτου  ΚΑΤΑ πρώην ∆ήµου Πυλαρέων (αρ. τιµολογίου 54/2010). 

        β) ∆ηµ. Γασπαρινάτου ΚΑΤΑ πρώην ∆ήµου Πυλαρέων (τιµολόγια 240/2008, 319/2008). 

        γ) Νικ. Γασπαρινάτου ΚΑΤΑ πρώην ∆ήµου Πυλαρέων  (τιµολόγια 2803/07, 3351/08, 

11/2010, 46/2010). 

        δ) ∆ηµ. Γασπαρινάτου   ΚΑΤΑ   ΚΑΠΗ   Πυλάρου (αρ. τιµολ. 259/08).   

       ε)ΑΒΕΞ-Ανώνυµη Εταιρία  ξυλείας  ΚΑΤΑ  πρώην ∆ήµου  Ερίσου.        

για την υπεράσπιση των συµφερόντων του  ∆ήµου.  
 
 Η αµοιβή της δεν θα υπερβαίνει τις νόµιµες, κατώτατες αµοιβές του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
και η και η διάθεση της πίστωσης θα  εγκριθεί σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 
      Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.           
 
 



 

                                                                         Α∆Α: Β4Λ∆ΩΕ5-Η3Π             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 115/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ :Ορισµός δικηγόρου στην συζήτηση της από 21-4-2009 (ΑΒΕΜ: 375/09) αγωγής. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ   (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                         Ζαπάντης Ανδρέας                                                              
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Αθηνά Αυγουστάτου 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    

εισηγούµενος  το 5 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου στην συζήτηση της από 21-4-

2009 (ΑΒΕΜ: 375/09) αγωγής.»‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου που έχει ως εξής:  

 

 Στις 21-06-2012 συζητείται ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών 

(µεταβατική έδρα Αργοστολίου) η από 21-4-2009 αγωγή του Αντωνίου Νεόφυτου. ΚΑΤΑ της 

πρώην Κοινότητας Οµαλών, Σπ. Ματιάτου, ∆ιον. Κουταβά, Γερ. Γαλιατσάτου και 

Κλυταιµνήστρας Κορσιάνου, µε την ιδιότητα τους ως µέλη του τότε Κοινοτικού συµβουλίου 

Οµαλών. Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων ζητά να του καταβάλει έκαστος των εναγοµένων 

εις ολόκληρο το ποσό των 150.000 ευρώ ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 

που προκλήθηκε σε αυτόν από συµπεριφορά των εναγοµένων, από την οποία προσβλήθηκε 



η προσωπικότητα, η τιµή και η υπόληψη του. Ειδικότερα εξαιτίας µηνύσεως των εναγοµένων, 

ο ενάγων υποστηρίζει ότι κινήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη και κατά τη συζήτηση της 

υπόθεσης στο δικαστήριο αυτός αθωώθηκε. 

 Η ως άνω υπόθεση χρονολογείται από το έτος 2004 και σχετίζεται άµεσα µε το θέµα 

του παλαιού και νέου Κοιµητηρίου των Οµαλών. Της ανωτέρω ποινικής υπόθεσης είχαν 

προηγηθεί και ακολουθήσει και πλήθος άλλων δικαστικών διενέξεων, στο χειρισµό των 

οποίων δεν είχα απολύτως καµία συµµετοχή. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

είναι δυνατή κατ΄ εξαίρεση η ανάθεση σε δικηγόρο εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού 

ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν 

εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία.  

 Στην προκειµένη περίπτωση επειδή απαιτείται ο χειρισµός της υπόθεσης από το 

δικηγόρο που χειρίστηκε συλλογικά όλα τα δικαστικά θέµατα που αφορούν την εν λόγω 

υπόθεση και κυρίως την ποινική δίκη, απόρροια της οποίας είναι η υπάρχουσα εκκρεµή 

αγωγή, του οποίου η εµπειρία και η γνώση για το φάκελο της υπόθεσης είναι αναµφισβήτητη 

δηλώνω ότι κωλύοµαι να αναλάβω το χειρισµό αυτής και παρακαλώ να ορίσετε δικηγόρο 

προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου Κεφαλονιάς.     

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις: 

          του άρθρου 281 του Ν 3463/2006. 

         Του άρθρου 72  του Ν 3852/2010. 

 

                               ΟΜΟΦΩΝΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Α) Ορίζει   τον δικηγόρο  Κεφ/νιάς κ. Ιωάννη Μπουρµπούλη να παραστεί στις 21-06-2012 

στην συζήτηση  ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα 

Αργοστολίου) της από 21-4-2009 αγωγή του Αντωνίου Νεόφυτου. ΚΑΤΑ της πρώην 

Κοινότητας Οµαλών, Σπ. Ματιάτου, ∆ιον. Κουταβά, Γερ. Γαλιατσάτου και Κλυταιµνήστρας 

Κορσιάνου, µε την ιδιότητα τους ως µέλη του τότε Κοινοτικού συµβουλίου Οµαλών ,για την 

υπεράσπιση των συµφερόντων του  ∆ήµου.  

Β)  Παραπέµπει το θέµα του καθορισµού αµοιβής  του ∆ικηγορικού Γραφείου  στο ∆. Σ  για 

λήψη απόφασης βάσει των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν 3463/2006. 

. 
 

      Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου του ∆ήµου για την παράσταση στο ∆ιοικ. Εφετείο  

Πατρών  στις 21-06-2012 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ   (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                    
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Αθηνά Αυγουστάτου 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    

εισηγούµενος  το 6 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου του ∆ήµου για την παράσταση 

στο ∆ιοικ. Εφετείο Πατρών  στις 21-06-212 »‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της Νοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει ως εξής:  

            Στις 21-06-2012  συζητούνται στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο  Πατρών (µεταβατική έδρα 

Αργοστολίου) οι εξής υποθέσεις: 

1. Ανθία ∆εστούνη κ.λ.π.  ΚΑΤΑ  πρώην ∆ήµου Ερίσου. 

2. Porto Ληξούρι   ΚΑΤΑ   πρώην ∆ήµου Παλικής (δηµοτικά τέλη). 

3. Porto  Ληξούρι   ΚΑΤΑ   πρώην ∆ήµου Παλικής (δηµοτικά τέλη). 

4. Χαράλαµπος  Κοκκίνης  ΚΑΤΑ   πρώην  ∆ήµου  Ερίσου  ( ΑΒΕΜ:  

1476/10 -αφαίρεση άδειας ΚΥΕ). 

5. Νικ.  Τρωϊάννος   ΚΑΤΑ   πρώην  ∆ήµου  Σάµης  (ΑΒΕΜ: 1896/10-   

σφράγιση ΚΥΕ). 



6. Νικ.  ∆επούντης    ΚΑΤΑ    ∆ήµου   Κεφαλλονιάς   (ΑΒΕΜ: 893/11-  

σφράγιση ΚΥΕ) 

7. ∆αρδαµάνης  – Κατσαµπίρης     Ο.Ε.     ΚΑΤΑ     πρώην     ∆ήµου  

Αργοστολίου  (αφαίρεση άδειας  ΚΥΕ). 

8. Φραγκίσκος  Βουτσινάς   κ.λ.π.   ΚΑΤΑ   πρώην   ∆ήµου   Ελειού- 

Πρόννων (ΑΒΕΜ: 782/09 - επίδοµα παραγωγικότητας). 

9. ∆ηµ.  Ρουχωτάς  ΚΑΤΑ  πρώην ∆ήµου   Λειβαθούς (ΑΒΕΜ: 781/09-  

επίδοµα παραγωγικότητας. 

10. Κων/νος Βαγγελάτος  ΚΑΤΑ πρώην ∆ήµου Σάµης ΑΒΕΜ:476/09   

κατ/µα υγειονοµικού  ενδιαφέροντος). 

11. Κων/νος Βασιλάτος   ΚΑΤΑ  πρώην ∆ήµου Ερίσου (ΑΒΕΜ: 509/10  

ανάκληση άδειας). 

12. Μάσσας   και   ΣΙΑ  Ο.Ε.   ΚΑΤΑ    πρώην   ∆ήµου   Αργοστολίου  

(ΑΒΕΜ:  821/10 -σφράγιση ΚΥΕ). 

13. Κων/νος   Βαγγελάτος   ΚΑΤΑ   πρώην  ∆ήµου    Σάµης  (κατ/µα  

υγειονοµικού  ενδιαφέροντος. 

14. Γεώργιος  Κουτσός   ΚΑΤΑ   ∆ήµου  Κεφαλλονιάς   (ΑΒΕΜ: 475/11  

άδεια περιπτέρου). 

15. Κων/νος  Σακκάτος  ΚΑΤΑ  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  (ΑΒΕΜ: 571/11,  

άδεια περιπτέρου).  

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά:  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι ψηφίζει ΥΠΕΡ  για την παράσταση της δικηγόρου στην 

υπόθεση  της Ανθία ∆εστούνη κ.λ.π.  

ΚΑΤΑ στην παράσταση της δικηγόρου στις υποθέσεις   Φραγκίσκος  Βουτσινάς   κ.λ.π.   και  

∆ηµ.  Ρουχωτάς  γιατί είναι διεκδικήσεις εργαζόµενων και τέλος ΛΕΥΚΟ για τις υπόλοιπές 

γιατί δεν έχει πλήρη ενηµέρωση. 

Και αφού είδε τις διατάξεις: 

         Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010. 

 

                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Ορίζει   την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου  να παραστεί στο ∆ιοικητικό 

Πρωτοδικείο  Πατρών (µεταβατική έδρα Αργοστολίου) στις 21-06-2012 ή σε οποιαδήποτε µετ 

αναβολή δικάσιµη που συζητούνται  οι παρακάνω  υποθέσεις : 

1. Ανθία ∆εστούνη κ.λ.π.  ΚΑΤΑ  πρώην ∆ήµου Ερίσου. 

2. Porto Ληξούρι   ΚΑΤΑ   πρώην ∆ήµου Παλικής (δηµοτικά τέλη). 

3. Porto  Ληξούρι   ΚΑΤΑ   πρώην ∆ήµου Παλικής (δηµοτικά τέλη). 

4. Χαράλαµπος  Κοκκίνης  ΚΑΤΑ   πρώην  ∆ήµου  Ερίσου  ( ΑΒΕΜ:  

1476/10 -αφαίρεση άδειας ΚΥΕ). 

5. Νικ.  Τρωϊάννος   ΚΑΤΑ   πρώην  ∆ήµου  Σάµης  (ΑΒΕΜ: 1896/10-   



σφράγιση ΚΥΕ). 

6. Νικ.  ∆επούντης    ΚΑΤΑ    ∆ήµου   Κεφαλλονιάς   (ΑΒΕΜ: 893/11-  

σφράγιση ΚΥΕ) 

7. ∆αρδαµάνης  – Κατσαµπίρης     Ο.Ε.     ΚΑΤΑ     πρώην     ∆ήµου  

Αργοστολίου  (αφαίρεση άδειας  ΚΥΕ). 

8. Φραγκίσκος  Βουτσινάς   κ.λ.π.   ΚΑΤΑ   πρώην   ∆ήµου   Ελειού- 

Πρόννων (ΑΒΕΜ: 782/09 - επίδοµα παραγωγικότητας). 

9. ∆ηµ.  Ρουχωτάς  ΚΑΤΑ  πρώην ∆ήµου   Λειβαθούς (ΑΒΕΜ: 781/09-  

επίδοµα παραγωγικότητας. 

10. Κων/νος Βαγγελάτος  ΚΑΤΑ πρώην ∆ήµου Σάµης ΑΒΕΜ:476/09   

κατ/µα υγειονοµικού  ενδιαφέροντος). 

11. Κων/νος Βασιλάτος   ΚΑΤΑ  πρώην ∆ήµου Ερίσου (ΑΒΕΜ: 509/10  

ανάκληση άδειας). 

12. Μάσσας   και   ΣΙΑ  Ο.Ε.   ΚΑΤΑ    πρώην   ∆ήµου   Αργοστολίου  

(ΑΒΕΜ:  821/10 -σφράγιση ΚΥΕ). 

13. Κων/νος   Βαγγελάτος   ΚΑΤΑ   πρώην  ∆ήµου    Σάµης  (κατ/µα  

υγειονοµικού  ενδιαφέροντος. 

14. Γεώργιος  Κουτσός   ΚΑΤΑ   ∆ήµου  Κεφαλλονιάς   (ΑΒΕΜ: 475/11  

άδεια περιπτέρου). 

15. Κων/νος  Σακκάτος  ΚΑΤΑ  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  (ΑΒΕΜ: 571/11,  

άδεια περιπτέρου).  

                  για την υπεράσπιση των συµφερόντων του  ∆ήµου.  

 
      Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
                                       Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Α∆Α:     Β4Λ5ΩΕ5-42Φ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 117/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση απόφασης Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την εκδίκαση ένστασης επί του  2 ο 

Πρακτικού για τον διαγωνισµό Προµήθειας Λαµπτήρων. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ   (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                               Ζαπάντης Ανδρέας                                                                    
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Αθηνά Αυγουστάτου 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    

εισηγούµενος  το 2 ο θέµα εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απόφασης Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για 

την εκδίκαση ένστασης επί  του  2ο Πρακτικού για τον διαγωνισµό προµήθειας λαµπτήρων.»‘έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής  την απόφαση της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  για την υπ αρίθ. 24280/14-06-2012 

ένσταση   της εταιρίας Ι.Νιφοράτος –Α & Γ Τζουγανάτος Ο.Ε που έχει ως εξής: 

 

Θέµα : “ Εκδίκαση Ενστάσεων για τον διαγωνισµό προµήθεια λαµπτήρων” 
 

   
       Εξέταση της ένστασης της εταιρείας Luminus Ι. Νιφοράτος- Α&Γ Τζουγανάτος Ο.Ε. 
 

1) Για την εταιρεία « Λυκούδης Ι. και ΣΙΑ Ο.Ε». στην βαθµολόγηση της συµφωνίας 
προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές είχε λάβει 8,75 και λόγω ορθογραφικού 
σφάλµατος ανεγράφη 8,5 αλλά στο σύνολο της βαθµολόγησης είχε αναγραφεί ο 
σωστός αριθµός µε αποτέλεσµα να µην αλλοιώνεται η τελική βαθµολογία. Στην 



περίπτωση της εταιρείας Μαφρέδος ECOLIGHT πράγµατι εκ παραδροµής ανεγράφη 
στο µηχανογραφηµένο πρακτικό στην πιστοποίηση ISO ELOT η βαθµολογία 9,6 ενώ 
το σωστό είναι 10,8 µε αποτέλεσµα η τελική βαθµολόγηση να είναι 65,8.  

2) Η συνολική διαφορά στη βαθµολόγηση είναι 4% και όχι 11% όπως λανθασµένα 
αναφέρεται και η αξιολόγηση έγινε βάση των δικαιολογητικών των τεχνικών 
προσφορών που κατετέθησαν.  

3) Στην κατηγορία συµφωνία προσφορών µε τεχνικές προδιαγραφές η εταιρεία Ι 
Λυκουδης και Σια Ο.Ε. προσέφερε λαµπτήρες χωρίς υγρό υδράργυρο όπως 
προέβλεπε η µελέτη για αυτό βαθµολογήθηκε αναλόγως ενώ η εταιρεία Μαφρέδος 
Ecolight  προσέφερε πλήρη πίνακα τεχνικών προδιαγραφών  µε τα προς προµήθεια  
Υλικά. 

      4)   Στην Κατηγορία πιστοποίηση ISO ΕΛΟΤ  η βαθµολόγηση της εταιρείας  Μαφρέδος 
      Ecolight έλαβε την µεγαλύτερη βαθµολογία γιατί προσκόµισε τα περισσότερα    
      πιστοποιητικά για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
5)   Στην   κατηγορία εύρος επιχείρησης οι εταιρείες που προσκόµισαν δικαιολογητικά   
      που αποδεικνύουν  τα οικονοµικά τους στοιχεία ( καταστατικά E1 κ.τ.λ. ) ήταν οι  
      εταιρείες ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και   Λυκούδης Ι. και ΣΙΑ Ο.Ε   και βαθµολογήθηκαν   
      αντιστοίχως. 
6) Στην κατηγορία συνεργασία µε ΟΤΑ όλοι πήραν το ίδιο οι µειοδότες έλαβαν την ίδια   
      βαθµολογία γιατί από τα προσκοµισθέντα στοιχεία ήταν ξεκάθαρο ότι κανείς από τους    
      υποψηφίους στο παρελθόν δεν είχε κηρυχθεί έκπτωτος ή αφερέγγυος από   
      διαγωνισµό ή σύµβαση µε τον δήµο  ώστε να υπάρξει κάποια διάκριση. 
 
Κατόπιν  των ανωτέρω εισηγούµαστε όπως διορθωθεί το σύνολο της βαθµολογίας για 
την εταιρεία Μαφρέδος ECOLIGHT και εγκριθεί το πρακτικό ως παρακάτω : 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 

Αργοστόλι,          18-5-2012 
                            

  
2ο Πρακτικό επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για το έργο « Προµήθεια Λαµπτήρων» 
 
 

   Σήµερα 18/5/2012 ηµέρα Παρασκευή και στο ∆ηµοτικό θέατρο Κέφαλος και  ώρα 
10.00 π.µ.  συνεδρίασε η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 7 /2011  
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελούµενη από τους:  

1. Μαντζουράτο Θεόδωρο Οικονοµόλογο  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος, 
2. Παγουλάτο  Λεωνίδα   Ηλεκτρολόγο   Μηχανικό ∆ήµου Κεφαλλονιάς µέλος,  
3. Πεφάνη Αγγελική ∆ιοικητικό υπάλληλο Οικονοµικών  Υπηρεσιών  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
µέλος. 

                     Για την αξιολόγηση των προσφορών βάση των κάτωθι κριτηρίων όπως ορίζει η διακήρυξη. 
: 

Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών 

Συντελεστής Βαρύτητας 

 

     

 ΟΜΑ∆Α Α'  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συντ. βαρ. 50%) 

1.  Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές  20 

2.  Ποιότητα κατασκευής      10 

3.  Εγγύηση καλής λειτουργίας                                              10 

4.  Χρόνος παράδοσης  10 



 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50 

 

 ΟΜΑ∆Α Β'  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συντ. βαρ. 50%) 

1.  Πιστοποίηση ISO ΕΛΟΤ     20 

2.  Εύρος επιχείρησης      20 

3.  Συνεργασία µε ΟΤΑ 10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50 

                                                   

 

 Γενικός βαθµός 

Η ανοιγµένη  προσφορά είναι :  ------------------------- 

 Οικονοµ. προσφορά 

                                                                       

                     

Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύµφωνα 
µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και συγκεκριµένα οι 
προσφορές των : 

 

 
      1. ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 

2. ECOLIGHT  
3. ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
4. ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
5. luminus ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ-ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ  
 Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων µε τα δικαιολογητικά 
και τις τεχνικές προδιαγραφές και προχώρησε στην αξιολόγηση της κάθε προσφοράς : 

 ΤΟΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
Ο.Ε. 

ECOLIGHT 
ΜΑΦΡΕ∆Ο

Σ 

Luminus 
Νιφοράτος-

Τζουγανάτος 

Λυκούδης 
Ιωάννης 

Χρόνος 
παράδοσης 

8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1= 8,8 

Εγγύηση 
καλής 
λειτουργίας                                             

8 χ 1,1= 8,8 8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1=8,8 

Ποιότητα 
κατασκευής
 
  

7,5 χ 1,1=8,25 7,5 χ 1,1=8,25 8 χ 1,1=8,8 8,5 χ 1,1=9,35 9,5 χ 
1,1=10,45 

Συµφωνία 
προσφοράς µε 
τεχνικές 
προδιαγραφές
  

8 χ 1,2=9,6 8 χ 1,2=9,6 8,5χ1,2=10,
2 

8 χ  1,2=9,6 8,75 χ 
1,2=10,5 

Πιστοποίηση 
ISO ΕΛΟΤ 

8,5 χ 1,2=10,2 7 χ 1,2=8,4 9 χ 1,2=10,8 8 χ 1,2=9,6 8,5 χ 
1,2=10,2 

Εύρος 
επιχείρησης
 
 
 

8,5 χ 1,2=10,2 8 χ 1,2=9,6 8  χ 1,2=9,6 8 χ 1,2=9,6 8,5 χ 
1,2=10,2 



 
  

Συνεργασία µε 
ΟΤΑ 

8 χ1,1=8,8 8 χ1,1=8,8 8 χ1,1=8,8 8 χ1,1=8,8 8 χ1,1=8,8 

Σύνολο 64,65 62,25 65,80 64,55 67,75 
   
Στην συνέχεια και µετά από έλεγχο κρίνει  ότι πρέπει να προσκληθούν οι ενδιαφερόµενοι 
για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. 

      
    Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  και αφού είδε τις διατάξεις: 

         Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010. 

          τα άρθρα  4 & 7 της  υπ΄αριθ. 51031/ 30-11-2011  διακήρυξης . 
          την 94/2012 απόφασή  της . 
         την υπ αρίθ. 24280/14-06-2012 ένσταση    
 

 

                                        ΟΜΟΦΩΝΑ               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 
1. Εγκρίνει το  διορθωµένο 2 ο Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ ως προς το σύνολο 

της βαθµολογίας  της εταιρίας  Μαφρέδος ECOLIGHT . 
2. Εγκρίνει την συνέχιση  της διαδικασίας του διαγωνισµού προσκαλώντας τους 

ενδιαφερόµενους για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. 
  

 
      Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
                                       Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           Α∆Α: Β4ΛΣΩΕ5-Φ2Τ                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής σε υπόλογο υπάλληλο στην Υπηρεσία Καθαριότητος.  

 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ   (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                   Ζαπάντης Ανδρέας 
3. Αθηνά Αυγουστάτου                             
4. Γαλάτης Άγγελος                                                     
5. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
6. Ματιάτος Σπυρίδων 
7. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
8. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    

εισηγούµενος  το 15 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής σε 

υπόλογο στην Υπηρεσία Καθαριότητος» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της  

Οικονοµικής   Υπηρεσίας  του ∆ήµου που έχει ως εξής:  

Λαµβάνοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν 3463/06  

 
1 .Ζητείται η έγκριση πάγιας προκαταβολής στον µόνιµο τακτικό   υπάλληλο της υπηρεσίας 
καθαριότητας  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την προµήθεια εργαλείων και διαφόρων υλικών 
  µε σκοπό  την άµεση εξυπηρέτηση των δηµοτών.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΣΟ      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΥΠΟΛΟΓΟΥ  Κ. Α 
      

   
1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒ.   ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘ/ΤΟΣ  , ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΑΝΑΛΥΤΗ  8251 

 

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
                του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
             του άρθρου 173 του Ν 3463/06  
                Του άρθρου  35 του Β.∆ 17/5-15/06/1959 και  
 
Την υπ αρίθµ. 781/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας.  
 

                                         ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει  την δαπάνη και διαθέτει την πίστωση από τον Κ.Α  8251  µε τίτλο «Πάγια 
Προκαταβολή» ποσού 1.000,00 €. 
2. Εγκρίνει την  σύσταση  πάγιας προκαταβολής για  το οικονοµικό έτος 2012 µε διαχειριστή  
υπόλογο  τον µόνιµο τακτικό υπάλληλο του ∆ήµου Ευστάθιο Αναλυτή,  
µε την υποχρέωση κατά την λήξη του οικονοµικού έτους να καταθέσει  το παραπάνω ποσό  
στο ∆ηµοτικό Ταµείο και το διπλότυπο είσπραξης να διαβιβαστεί  στην Οικονοµική Επιτροπή 
για δικές της ενέργειες. 
 
 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       Α∆Α: Β4Λ3ΩΕ5-Ω5Χ                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 119/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε διαπραγµάτευση για την Ναυαγοσωστική 

κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών της ∆.Ε Λειβαθούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ   (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                          Ανδρέας Ζαπάντης                                                                        
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Αθηνά Αυγουστάτου. 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    εισηγούµενος  

το 12 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε διαπραγµάτευση 

για την Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών της ∆.Ε Λειβαθούς του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς»‘έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το Πρακτικό της  Επιτροπής του άρθρου 28/80   

που ορίστηκε µε την 5/2012 απόφαση ∆. Σ που έχει ως εξής:  

 

 

 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 

   Σήµερα   15/6/2012 ηµέρα Παρασκευή   και  ώρα 12.00 µ.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή 
του Π.∆. 28/80 που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 5/2012  απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου    

αποτελούµενη από τους:  
1. Παπαδάτος Νικόλαος ,  ∆ηµοτικός Σύµβουλος,  πρόεδρος. 
2. Μπέργιου ∆ήµητρα, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Μπενετάτου Ελένη,  Μηχανικός Τ.Ε.   ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 11:30 π.µ έως 12:00 π.µ δεχόταν προσφορές για την υπηρεσία 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.   
Τις 12:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον 
προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί 
για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 12:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι  
δεν έχει  πρωτοκολληθεί καµία  προσφορά. 
 Επιπλέον παρουσιάστηκε ένας ενδιαφερόµενος αυτοπροσώπως µε κλειστή προσφορά : 
1.Τουµαζάτος Σωτήριος. 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε τα δικαιολογητικά  
παρουσία του  ενδιαφερόµενου   και αφού τα έλεγξε & τα  µονόγραψε  , παρουσιάστηκαν 
πλήρη βάση της διακήρυξης και  προέβη και στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών 
προσφορών και αναλυτικά : 
1. Τουµαζάτος Σωτήριος µε έκπτωση 1,5 % επί του προϋπολογισµού της µελέτης η  

οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 
 

 Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 
1. την  21995/1-6-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία εγκρίθηκαν 
οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    Πρόχειρου 
διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του 
αναδόχου  µόνο  τη χαµηλότερη τιµή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές  (άρθρο 
19 παράγραφος 1  του Π.∆. 28/80.     

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 3852/2010 
3. Τις διατάξεις  του Π.∆ 28/80  
4.  Την 104/2012 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής  

      5. Την  παραπάνω προσφορά   
                                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

         Ως προσωρινό  µειοδότη για την υπηρεσία ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.   

 
1.  Τον Τουµαζάτο Σωτήριο µε συνολική έκπτωση 1,5 % επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης. 

 
 Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης σηµειώνει ότι για την ασφάλεια των λουοµένων στις παραλίες 
οι υπηρεσίες πρέπει  να παρέχονται από υπαλλήλους του ∆ήµου µε µόνιµη εργασιακή 
σχέση και πλήρη δικαιώµατα και καταψηφίζει την εισήγηση .  

και  αφού έλαβε υπόψη: 
1. την  21995/1-6-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου . 

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 3852/2010 
3. Τις διατάξεις  του Π.∆ 28/80  
4.  Την 104/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

      5. Το παραπάνω Πρακτικό  :  
 
 
 



                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το  Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε διαπραγµάτευση ,  για την 
υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ 
∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ».   

 
     2. Ανακηρύσσει   µειοδότη  τον κ. Τουµαζάτο Σωτήριο µε συνολική έκπτωση 1,5 % επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης. 
 
   3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να υπογράψει την σχετική  Σύµβαση. 
 
 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
                                        Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       Α∆Α: Β4ΛΣΩΕ5-ΟΒΛ                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                            
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 120/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την Προµήθεια Καυσίµων ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς. 

 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ   (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                          Ανδρέας Ζαπάντης                                                                        
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Αθηνά Αυγουστάτου. 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    εισηγούµενος  

το 3 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια 

καυσίµων  ∆ήµου Κεφαλλονιάς»‘έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το Πρακτικό της  Επιτροπής 

ΕΚΠΟΤΑ που έχει ως εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

  Σήµερα   15/6/2012 ηµέρα Παρασκευή   και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 42/2012  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής    

  αποτελούµενη από τους:  
1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  



3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια καυσίµων. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον 
προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί 
για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι 
δεν έχει  πρωτοκολληθεί  καµία προσφορά. 
Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας  ενδιαφερόµενος  µε κλειστή προσφορά  
1  Στυλιανουδάκης Χριστόφορος    και κατέθεσαν προσφορά. 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε τα δικαιολογητικά  
παρουσία του  ενδιαφερόµενου   και αφού τα έλεγξε & τα  µονόγραψε  , παρουσιάστηκαν 
πλήρη βάση της διακήρυξης και  προέβη και στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών 
προσφορών και αναλυτικά : 
2. Στυλιανουδάκης Χριστόφορος  µε έκπτωση 2,6% επί του προϋπολογισµού της 

µελέτης η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 
       
Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  23380/8-6-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία εγκρίθηκαν 
οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    Πρόχειρου 
διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του 
προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 
3. Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    

     4. Την    παραπάνω προσφορά    
                                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
         Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια καυσίµων για τον δήµο Κεφαλλονιάς  

1.  Τον Στυλιανουδάκη Χριστόφορο µε συνολική έκπτωση 2,6 % επί του προϋπολογισµού 
της µελέτης. 

      Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 
 
       Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.  
και  αφού έλαβε υπόψη: 

1. την  23380/8-6-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου . 
      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 

3. Τις διατάξεις  του Π.∆ ΕΚΠΟΤΑ  
     4. Το παραπάνω Πρακτικό  :  
 
                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

2. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω  Πρακτικό Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια 
καυσίµων  ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
     2. Ανακηρύσσει   µειοδότη  τον κ. Στυλιανουδάκη Χριστόφορο µε συνολική έκπτωση 2,6 %   
επί του προϋπολογισµού της µελέτης. 
 
     3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να υπογράψει την σχετική  Σύµβαση. 
     
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
                                        Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.   



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Α∆Α: Β4ΛΣΩΕ5-ΖΝΝ                       

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός Συµβολαιογράφου για την υλοποίηση της 111/2012 απόφασης ∆. Σ 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                Ζαπάντης Ανδρέας                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8 .Αθηνά Αυγουστάτου 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    εισηγούµενος  

το 14 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός Συµβολαιογράφου για την υλοποίηση της 111/2012 

απόφασης ∆. Σ»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της    Υπηρεσίας  Προγραµµατισµού του 

∆ήµου που έχει ως εξής:  

 
Το έργο «Κατασκευή κτηρίου αποδυτηρίων στο αθλητικό κέντρο ∆.Ε. Πυλαρέων – 

Τ.Κ. Ποταµιανάτων», έχει προταθεί για ένταξη στο πρόγραµµα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013» και είναι υπό εξέταση. 
Για τις ανάγκες του προγράµµατος έχει ληφθεί η υπ.αριθµ. 111/16-5-2012 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε αυτή είναι απαραίτητο να ορίσετε συµβολαιογράφο 
προκειµένου να συντάξει τη σχετική συµβολαιογραφική πράξη παράτασης για 20 έτη της 
δωρεάς παραχώρησης της χρήσης από την Ι. Μονή Θεµάτων, στην τοπική κοινότητα 
Μακρυώτικων της ∆.Ε. Πυλαρέων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
  
Συνηµµένα: 1. Αντίγραφο δωρεάς παραχώρησης χρήσης του αγροτεµαχίου. 

        2. Αντίγραφο της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη: 
                του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
                την 13883/1993 παραχώρηση 
                την 111/12 απόφαση ∆ Σ  
                την παραπάνω εισήγηση 

                                 ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Ορίζει την  συµβολαιογράφο κ. Στάµω Τσιλιµιδού  προκειµένου να συντάξει τη σχετική 

συµβολαιογραφική πράξη παράτασης για 20 έτη της δωρεάς παραχώρησης της χρήσης 
από την Ι. Μονή Θεµάτων, στην τοπική κοινότητα Μακρυώτικων της ∆.Ε. Πυλαρέων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς και σε περίπτωση κωλύµατος της παραπάνω , ορίζει την 
συµβολαιογράφο κ. Ρασσιά Νίκη. 

2)   Η δαπάνη της συµβολαιογραφικής αµοιβής  και η διάθεση της πίστωσης θα οριστεί σε 
επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής. 
 

3)  Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς να υπογράψει την  ως άνω συµβολαιογραφική  
πράξη.  
 
 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                    Α∆Α: Β4ΛΝΩΕ5-ΘΞΒ                                                

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς (που διεκόπη και συνεχίστηκε την 22 α Ιουνίου). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   122  / 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2012. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 22  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε    (5) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                Ματιάτος Σπυρίδων 
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                Κουταλά Κατερίνα  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     Ζαπάντης Ανδρέας                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                             Αυγουστάτου Αθηνά 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    εισηγούµενος  

το 10 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 

2012.»‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της  Οικονοµικής   Υπηρεσίας  του ∆ήµου που έχει ως 

εξής:  

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 73/2012 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503 26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 και τις παρακάτω προτάσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 

 

 

 



 

ΑΡ. 
ΕΚΘ. Η/ΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Κ.Α. 
ΠΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

597 05/06/2012 6.150,00 
Αποζηµίωση ορκωτών λογιστών για οικονοµικό 
έλεγχο ∆.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ 00.6162.00 5.850,00 

601 06/06/2012 664,20 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 14.539,12 
      

606 07/06/2012 34,44 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 14.504,68 

607 07/06/2012 256,00 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 4.524,19 

608 07/06/2012 270,93 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές 00.6224.01 8.543,25 

609 07/06/2012 6.000,00 

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 
σωµατεία - Επιχορηγήσεις εθελοντικών οµάδων 
Πυροπροστασίας 00. 6734 16.757,16 

611 11/06/2012 234,60 
Συνδροµές INTERNET - Σύµβαση παροχής 
διαδυκτιακών υπηρεσιών 00.6452.01 3.745,40 

612 11/06/2012 215,25 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 10. 6462 14.289,43 

613 11/06/2012 6.070,20 
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων  ( νερό   για 
υδροδότηση ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής )  8116.00 1.929,80 

614 11/06/2012 50,00 Φορολογικά κ.λ.π πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 8131.00 3.800,00 
615 11/06/2012 50,00 Φορολογικά κ.λ.π πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 8131.00 3.800,00 
617 11/06/2012 5.000,00 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 20. 6233 15.000,00 
619 12/06/2012 2.293,07 Προµήθεια λοιπού υλικού  20.6654.00 7.706,93 
620 12/06/2012 1.008,60 Προµήθεια υλικών αποχέτευσης 25.7135.02 8.991,40 
621 12/06/2012 122,70 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 6.877,30 

622 12/06/2012 5.238,56 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής 
εγκαταστάσεων υπηρεσίας καθαριότητας  20.6262.01 1.967,44 

623 12/06/2012 193,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 6.684,30 
624 12/06/2012 48,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 6.636,30 
625 12/06/2012 69,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 6.567,30 

626 12/06/2012 347,00 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10. 6265 9.653,00 

627 12/06/2012 650,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 834,35 
628 12/06/2012 53,40 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20. 6264 53.639,09 
629 12/06/2012 196,08 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20. 6264 53.443,01 
630 12/06/2012 149,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20. 6264 53.293,51 
631 12/06/2012 207,51 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων  20. 6672 14.406,11 

632 12/06/2012 414,40 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   20. 6672 13.991,71 

633 12/06/2012 73,97 
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων  

20. 6672 13.917,74 
634 12/06/2012 45,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20. 6672 13.872,74 
635 12/06/2012 392,35 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   20. 6672 13.480,39 
636 12/06/2012 42,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   20 .6672 13.396,39 
637 12/06/2012 200,93 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   20. 6672 13.237,46 
638 12/06/2012 2.952,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 2.448,16 
640 12/06/2012 369,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 465,35 
641 12/06/2012 2.080,30 Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία 20. 6699 10.839,40 
642 12/06/2012 654,96 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 5.816,34 
643 12/06/2012 96,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 5.720,34 
644 12/06/2012 216,50 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 5.503,84 
645 12/06/2012 445,88 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 13.843,55 



648 13/06/2012 95,01 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ( 
ασανσερ) 15. 6264 2.524,95 

650 13/06/2012 7.134,00 
Βελτίωση Αγροτικής οδού  Άγ. Νικόλαος - ΝΙΠΟΛΑ  -
ΣΑΤΑ 30.7323.87 0,00 

651 14/06/2012 10.007,56 
Σύµβαση εκτέλεσης συµπληρωµατικής αστικής 
συγκοινωνίας από το ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας 00.6736.10 69.962,20 

652 14/06/2012 3.000,00 

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 
σωµατεία - Επιχορηγήσεις εθελοντικών οµάδων 
Πυροπροστασίας 00. 6734 7.757,16 

653 14/06/2012 5.843,20 
Μεταφορά µαθητών Α/Βάθµιας & Β/βάθµιας εκπ/σης 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( επιχορήγηση ΥΠΕΣ) 15.6162.01 55.938,40 

661 14/06/2012 1.051,65 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10. 6265 8.948,35 

662 14/06/2012 246,00 Συντήρηση και επισκευή δεξαµενών και γεωτρήσεων 25.6262.05 14.754,00 
663 14/06/2012 217,00 Συντήρηση και επισκευή δεξαµενών και γεωτρήσεων 25.6262.05 14.537,00 
664 14/06/2012 73,80 Συντήρηση και επισκευή δεξαµενών και γεωτρήσεων 25.6262.05 14.463,20 
665 14/06/2012 1.040,00 Συντήρηση και επισκευή δεξαµενών και γεωτρήσεων 25.6262.05 13.423,20 
666 14/06/2012 590,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 13.796,10 

667 14/06/2012 975,00 
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών  για  ∆.Ε. 
Ερίσου (Φισκάρδο ) 35.7135.04 14.025,00 

668 14/06/2012 11.897,79 
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών  για  ∆.Ε. 
Ερίσου (Φισκάρδο ) 35.7135.04 2.127,21 

670 15/06/2012 2.000,00 

Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και 
καθαριότητας για λειτουργία κυλικείου παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70.6699.04 10.711,00 

671 15/06/2012 2.000,00 

Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και 
καθαριότητας για λειτουργία κυλικείου παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70.6699.04 10.711,00 

672 15/06/2012 71,34 Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων 25.6262.01 19.928,66 
673 15/06/2012 841,00 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 00. 6116 1.293,69 

674 15/06/2012 2.769,82 
∆ιαπλάτυνση και διαµόρφωση µονοπατιού Αγίας 
Θέκλης - ΕΚΤΑΚΤΑ   30.7323.33 8,58 

      
676 15/06/2012 49,00 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού ) 20. 6061 24.951,00 
677 15/06/2012 48,50 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 5.455,34 
678 15/06/2012 19,80 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20. 6672 13.217,66 

679 15/06/2012 2.214,00 
Επισκευή & συντήρηση δηµοτικών κτιρίων Τοπικών 
Κοινοτήτων 10.6261.02 17.786,00 

680 15/06/2012 1.018,00 
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών  για  ∆.Ε. 
Ερίσου (Φισκάρδο ) 35.7135.04 1.109,21 

681 15/06/2012 937,65 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 1.510,51 

682 15/06/2012 369,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 70. 6662 14.501,25 

683 15/06/2012 369,00 Συντήρηση παιδικών χαρών 35.7332.01 17.724,00 
684 15/06/2012 219,06 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 20. 6672 12.998,60 

685 15/06/2012 492,18 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 70. 6662 14.009,07 

686 15/06/2012 257,20 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 70. 6662 13.751,87 

687 15/06/2012 578,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά 10.7134.00 10.302,00 

688 15/06/2012 35,00 
Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 
φωταγωγήσεων 10. 6691 9.965,00 



689 15/06/2012 348,37 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 70. 6662 13.403,50 

690 15/06/2012 244,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 5.211,34 
691 15/06/2012 185,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 20. 6693 4.815,00 
692 15/06/2012 169,04 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 10. 6634 14.830,96 
693 15/06/2012 307,50 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10. 6614 9.784,80 
694 15/06/2012 52,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 5.159,34 
695 15/06/2012 113,50 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 5.045,84 
696 15/06/2012 71,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 4.974,84 

706 18/06/2012 1.983,31 

Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων 
(ΚΗΥ 5866, ΚΗΥ 5886, ΚΗΙ 4419, ΚΗΙ 4420, ΚΗΙ 
8922) 20. 6253 10.568,69 

707 18/06/2012 1.205,07 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 
4415, ΜΕ 52391,ΜΕ 40968, ΜΕ 40991, ΚΗΥ 5892) 20. 6253 9.363,62 

708 18/06/2012 1.332,66 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 
8931, ΚΗΙ 8928, ΜΕ 52315, ΜΕ 110279, ΜΕ 40992) 20. 6253 8.030,96 

709 18/06/2012 2.124,99 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων 
(ΚΗΥ 5891, ΚΗΥ 5884, ΜΕ 34624, ΚΗΥ 5864, 40997) 20. 6253 5.905,97 

710 18/06/2012 1.352,71 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 
4917, ΚΗΥ 5871, ΚΗΙ 4912, ΚΗΥ 5887) 20. 6253 4.553,26 

711 18/06/2012 1.285,49 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 
4920, ΚΕΚ 101, ΚΗΙ 8921, ΚΗΙ 8930, ΚΗΙ 4928) 20. 6253 3.267,77 

712 18/06/2012 1.783,25 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 
4907, ΚΗΙ 4909, ΚΗΙ 4908, ΚΗΙ 4417, ΚΗΥ 3970) 20. 6253 1.484,52 

713 18/06/2012 1.936,27 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 4922, ΚΗΙ 
8933, ΚΗΙ 8926, ΚΗΙ 8927, ΚΗΙ 4413) 10. 6253 4.202,36 

714 18/06/2012 780,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 70. 6662 12.623,50 

715 18/06/2012 192,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 70. 6662 12.431,50 

716 18/06/2012 443,00 

Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και 
καθαριότητας για λειτουργία κυλικείου παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70. 6699.04 10.268,00 

721 18/06/2012 1.600,00 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού  00. 6073 3.400 

722 18/06/2012 8.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Μύρτου  70.6699.02 25.000,00 

723 18/06/2012 3.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Μύρτου  70.6699.02 25.000,00 

724 18/06/2012 5.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Μύρτου  70.6699.02 25.000,00 

725 18/06/2012 3.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Μύρτου  70.6699.02 25.000,00 

726 18/06/2012 5.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Μύρτου  70.6699.02 25.000,00 

727 18/06/2012 8.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Μύρτου  70.6699.02 25.000,00 



728 18/06/2012 5.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Πλατύ Γιαλού 70.6699.02 0,00 

729 18/06/2012 2.500,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Πλατύ Γιαλού 70.6699.02 2.500,00 

730 18/06/2012 5.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Πλατύ Γιαλού 70.6699.02 0,00 

731 18/06/2012 2.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Πλατύ Γιαλού 70.6699.02 0,00 

732 18/06/2012 5.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Πλατύ Γιαλού 70.6699.02 0,00 

733 18/06/2012 3.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Πλατύ Γιαλού 70.6699.02 0,00 

734 18/06/2012 10.000,00 
Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, ποτών για 
λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου 70.6699.03 18.000 

735 18/06/2012 12.000,00 
Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, ποτών για 
λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου 70.6699.03 18.000,00 

736 18/06/2012 3.000,00 
Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, ποτών για 
λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου 70.6699.03 18.000,00 

737 18/06/2012 8.000,00 
Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, ποτών για 
λειτουργία κυλικείου παραλίας Πλατύ Γιαλού 70.6699.03 0,00 

738 18/06/2012 10.000,00 
Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, ποτών για 
λειτουργία κυλικείου παραλίας Πλατύ Γιαλού 70.6699.03 0,00 

739 19/06/2012 2.500,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Πλατύ Γιαλού 70.6699.02 0,00 

740 19/06/2012 1.845,00 Λοιπές συνδροµές 00. 6453 3.155,00 
751 19/06/2012 65,00 Αµοιβές τεχνικών  10. 6112 4.935,00 
752 19/06/2012 260,00 Λοιπές συνδροµές 00. 6453 2.895,00 

754 19/06/2012 385,15 
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών  για  ∆.Ε. 
Ερίσου (Φισκάρδο ) 35.7135.04 414,06 

755 19/06/2012 310,00 
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών  για  ∆.Ε. 
Ερίσου (Φισκάρδο ) 35.7135.04 414,06 

756 19/06/2012 984,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 30. 6612 4.016,00 

762 20/06/2012 12.087,00 
Μεταφορά µαθητών Α/Βάθµιας & Β/βάθµιας εκπ/σης 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( επιχορήγηση ΥΠΕΣ) 15.6162.01 2.582,40 

763 20/06/2012 9.265,80 
Μεταφορά µαθητών Α/Βάθµιας & Β/βάθµιας εκπ/σης 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( επιχορήγηση ΥΠΕΣ) 15.6162.01 2.582,40 

764 20/06/2012 9.323,00 
Μεταφορά µαθητών Α/Βάθµιας & Β/βάθµιας εκπ/σης 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( επιχορήγηση ΥΠΕΣ) 15.6162.01 2.582,40 

765 20/06/2012 10.538,20 
Μεταφορά µαθητών Α/Βάθµιας & Β/βάθµιας εκπ/σης 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( επιχορήγηση ΥΠΕΣ) 15.6162.01 2.582,40 

766 20/06/2012 12.142,00 
Μεταφορά µαθητών Α/Βάθµιας & Β/βάθµιας εκπ/σης 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( επιχορήγηση ΥΠΕΣ) 15.6162.01 2.582,40 

767 20/06/2012 200,00 
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών  για  ∆.Ε. 
Ερίσου (Φισκάρδο ) 35.7135.04 214,06 



768 20/6/2012 177,00 

Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και 
καθαριότητας για λειτουργία κυλικείου παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70.6699.04 10.091,00 

769 20/6/2012 1.230,00 Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων χώρων 20.7336.07 8.437,72 

771 20/6/2012 3.303,78 
Λοιπά έξοδα τρίτων{Μηχανοργάνωση Υπηρεσιών 
∆ήµου} 10. 6162 11.756,22 

772 20/6/2012 1.301,34 
Προµήθεια εξοπλισµού παραλίας  Πλατύ Γιαλού  ( 
Ξαπλώστρες , Οµπρέλες ,λοιπός  εξοπλισµός )  70.7135.15 6.157,66 

 

ΑΡ. 
ΕΚΘ. ΗΜ/ΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Κ.Α. 
ΠΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

773 20/06/2012 3.690,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 70. 6662 8.741,50
774 20/06/2012 4.940,00 συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων (∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ) 30.7323.01 40.420,00
775 20/06/2012 4.920,00 συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων (∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ) 30.7323.01 40.420,00
776 20/06/2012 4.950,00 συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων (∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ) 30.7323.01 40.420,00
777 20/06/2012 4.950,00 συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων (∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ) 30.7323.01 40.420,00

778 20/06/2012 7.195,50 
Βελτίωση Αγροτικής οδού Αγιος Νικόλαος – Αγία Παρασκευή 
ΣΑΤΑ 30.7323.86 0,00

779 21/06/2012 117.193,85 Προαιρετικές εισφορές (ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ) 00.6731 983.839,92

780 21/06/2012 87.911,06 
Απόδοση στην ΚΕ∆ΗΚΕ ( υπόλοιπα µετοχικών κεφαλαίων 
πρώην ∆ηµοτικών Ενοτήτων,) 8117,34 62.088,94

782 21/06/2012 3.300,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης( γαλάζιες σηµαίες) 00.6495.00 1.700,00
 

783 21/06/2012 864,00  Προµήθεια σπόρων ,φυτών , δενδυλίων 20.6692 9.136,00
786 21/06/2012 58.125,90 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανοργάνωσης  10.6613 4.524,19

 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση –όπως καταγράφεται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  ψηφίζει µόνο τις προτάσεις:597-601-609-611-612-645-652-653-
674-676 -779 780/2012 , καταψηφίζει  τις: 762-763-764-765 και 766 /12  επισηµαίνοντας ότι 
είναι µε απευθείας αναθέσεις , και τέλος καταψηφίζει   όλες τις υπόλοιπες. 
 και  αφού έλαβε 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 73/12 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503   26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 

 6) τις  προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Εγκρίνει ως έχουν τις      παραπάνω  δαπάνες      και  διαθέτει  τις     ανάλογες       πιστώσεις     
σε βάρος των  αντιστοίχων    κωδίκων      εξόδων  του Προϋπολογισµού  2012 . 
 
 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
                                        Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                        Α∆Α:   Β4ΛΑΩΕ5-0ΙΩ                                           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς (που διεκόπη και συνεχίστηκε την 22 α Ιουνίου). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   123  / 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Ανάκληση Αναλήψεων Υποχρεώσεων  2011 

  

Στο Αργοστόλι σήµερα 22  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε    (5) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                Ματιάτος Σπυρίδων 
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                Κουταλά Κατερίνα  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     Ζαπάντης Ανδρέας                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                             Αυγουστάτου Αθηνά 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 

 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    εισηγούµενος  

το 13 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ανάκληση Αναλήψεων Υποχρεώσεων  2011»έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής την  εισήγηση της  Οικονοµικής   Υπηρεσίας  του ∆ήµου που έχει ως εξής:  

 
Με βάση το µε αριθ. πρωτ. 2658/15-3-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελ/νήσου – ∆υτ.Ελλάδας & Ιονίου, τµήµα Τοπ.Αυτ/σης  & Νοµικών προσώπων Κέρκυρας, 
σας αποστέλλουµε προς έγκριση τις προς ανάκληση αναλήψεις υποχρεώσεων έτους 2011 µε 
σκοπό να πραγµατοποιηθούν ανατροπές µη διατεθειµένων ποσών (Αποδέσµευση) και 
ανατροπές µη πληρωθέντων ποσών.    
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

 

Σε περίπτωση µαταίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται µε την προαναφερόµενη 

διαδικασία, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 4 Π∆ 113/2010) 

Σε περίπτωση µη εκτέλεσης εν όλω ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του 

οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται µετά από σχετική ανακλητική 

απόφαση του διατάκτη για ολική ή µερική διαγραφή του ποσού που δεσµεύτηκε. Με την 



έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης 

δεσµεύεται µε νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση µε το ανεξόφλητο µέρος των 

αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Νέες 

υποχρεώσεις αναλαµβάνονται σε βάρος του εναποµένοντος υπολοίπου µετά τις κατά τα 

ανωτέρω δεσµεύσεις πιστώσεων. (παρ 5 άρθρο 4 Π∆ 113/2010)  

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ γίνονται δεκτά τα εξής:  

«Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο µητρώο δεσµεύσεων 

δεσµεύεται ισόποση πίστωση µέχρι την πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής δαπάνης 

(άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α Π∆ 113/2010). Η δεσµευθείσα 

πίστωση δεν µπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης 

ανατραπεί και η δέσµευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήµου. 

Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δηµάρχου, οικονοµικής 

επιτροπής, δηµοτικού συµβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 

Π∆ 113/2010): 

α. Όταν η δαπάνη µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. 

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό 

έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει µαταιωθεί, αλλά για 

δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί µέχρι τη λήξη του έτους, µε συνέπεια η σχετική 

υποχρέωση να µεταφέρεται στο επόµενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που 

αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (µη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσµεύονται µε νέες 

αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονοµικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να 

αναλαµβάνονται µόνο αν αποµένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθµό (άρθρο 4 παρ. 5 Π∆ 

113/2010)». 

 

Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών 2/91118/0026/2010, απόφαση 

ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την 

παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή 

µη νοµιµότητας της δαπάνης. Επειδή όµως στους δήµους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, 

δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάµενο της οικονοµικής 

υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο µητρώο δεσµεύσεων, η συγκεκριµένη 

περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρµογή. 

∆εν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν µένει αδιάθετο υπόλοιπο της 

δεσµευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει µεσολαβήσει µαταίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη 

ολικώς ή µερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται 

λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαµβάνονται υπ' όψη για τον 

υπολογισµό της διαθέσιµης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθµό. (εγκύκλιος 30/2011 του 

ΥΠΕΣΑΗ∆) 

Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011:  



1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δηµάρχου, οικονοµικής επιτροπής, 

δηµοτικού συµβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, µπορεί να γίνει έως 

και το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου 2012.  

Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε µία ανάληψη υποχρέωσης που 

ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό 

ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ.  

∆ηλαδή µπορεί σε µία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του ∆ηµάρχου, της οικονοµικής 

Επιτροπής ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση της δαπάνης,  να 

ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εµφανίζονται, στην απόφαση, 

αναλυτικά ανά ΚΑΕ.  

Οι αποφάσεις που τυχόν λαµβάνονται µετά την 31η/12/2011, θεωρείται ότι η ανάληψη 

υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2011 και φυσικά όλες οι απαιτούµενες εγγραφές 

γίνονται µε την ηµεροµηνία αυτή.   

2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισµός) τόσο στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του Φορέα, όσο 

και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και 

αποδεσµεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαµβάνουν και 

αυτές µοναδικό αριθµό καταχώρησης.  

3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. 

Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν 

εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να 

επιβαρύνουν το επόµενο οικονοµικό έτος µόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόµιµα 

εντός του 2011. Για τον έλεγχο συνδροµής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωµή των σχετικών δαπανών, 

εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2012, να επισυνάπτεται και η 

απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2011. 

 

Η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην 

οικονοµική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο 

δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση –όπως καταγράφεται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν γνωρίζει το θέµα. 
και  αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10   

γ. Του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως 

ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4  

δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. 

Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011 



2. Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης της οικονοµικής επιτροπής για τις οποίες η 

δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει 

εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται : 

 
 

                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει  την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης 

πίστωσης, µε ηµεροµηνία 31/12/2011, για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για 

οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα 

στο οικονοµικό έτος  2011 όπως έχουν αναγραφεί στην συνηµµένη κατάσταση της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας και αποτελεί  αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

 
 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                        Α∆Α:   Β4ΛΑΩΕ5-3ΓΗ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21 η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς (που διεκόπη και συνεχίστηκε την 22 α Ιουνίου). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   124 / 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση προσφορών για την εκτέλεση  του έργου : Βελτίωση οδικής ασφάλειας 

στην    Περιφερειακή οδό Ληξουρίου. 

  

Στο Αργοστόλι σήµερα 22  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε    (5) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                Ματιάτος Σπυρίδων 
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                Κουταλά Κατερίνα  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     Ζαπάντης Ανδρέας                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                             Αυγουστάτου Αθηνά 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 

 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    εισηγούµενος  

το 11 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Αξιολόγηση προσφορών για την εκτέλεση  του έργου : Βελτίωση 

οδικής ασφάλειας στην    Περιφερειακή οδό Ληξουρίου.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε την 82/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ενέκρινε την απευθείας ανάθεση 

εργασιών  του έργου: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή οδό Ληξουρίου , 

προϋπολογισθείσης δαπάνης 4.773,00 € .   

Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου κατατέθηκαν στην Επιτροπή δύο (2) προσφορές και αναλυτικά: 

Α) κ. Μπουρµπούλη Θ. Βασίλειου (χωµατουργικές εργασίες ) στα Χαυδάτα Ληξουρίου 

 µε Α.Φ.Μ 057979648   ∆.Ο.Υ Ληξουρίου                                                       ποσό 4.600,00   µε Φ.Π.Α 

Β) κ. Μουρελάτου Γεώργιου (χωµατουργικές εργασίες ) στα Χαυδάτα Ληξουρίου  

 µε Α.Φ/Μ  042948530   ∆.Ο.Υ Ληξουρίου                                                      ποσό  4.450 ,00   µε Φ.Π.Α   

        

 
 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση –όπως καταγράφεται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και  αφού έλαβε υπόψη: 

- το άρθρο 28 του Ν.3669/08 και 

- την υπ’ αριθµ. ∆17α/7/96/Φ.Ν.264/27.08.92 Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
             την 518/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας

 

                  την 82/2012 απόφαση της
 

           Τις παραπάνω προσφορές  
 
 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 
1.Ανακηρύσσει µειοδότη για την εκτέλεση του έργου  «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην    Περιφερειακή 

οδό Ληξουρίου.» τον . κ. Μουρελάτο Γεώργιο (χωµατουργικές εργασίες ) µε έδρα τα Χαυδάτα  

Ληξουρίου  και  Α.Φ/Μ  042948530   ∆.Ο.Υ Ληξουρίου   αντί   ποσού   4.450 ,00   µε Φ.Π.Α.  

2. Οι εργασίες θα εκτελεστούν αφού έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούµενα από το νόµο µέτρα 
ασφαλείας και έχει ενηµερωθεί το Α. Τ. Ληξουρίου (Τµήµα Τροχαίας). 

 Η εκτέλεση του έργου ορίζεται σε  συνολικά 5 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
3.  Η χρηµατοδότηση θα   καλυφθεί από πιστώσεις για έκτακτες ανάγκες από τον  
      Κ.Α 30.7333.60 του τρέχοντος προϋπολογισµού. 
4.  Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 
 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
                                       Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Α∆Α: Β4Λ5ΩΕ5-644                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης   τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
21  η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς (που διεκόπη και συνεχίστηκε την 22 α Ιουνίου). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση προσφορών ανάθεσης µελέτης «Αντικατάσταση Εσωτερικού ∆ικτύου 

Ύδρευσης Ληξουρίου».   

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 22  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , 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  24726/18 -06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε   (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                Κατερίνα Κουταλά                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               Ανδρέας Ζαπάντης 
3. Γαλάτης Άγγελος                                                    Ματιάτος Σπυρίδων                              
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                             Αθηνά Αυγουστάτου 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    εισηγούµενος  το 1 ο 

θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Αξιολόγηση προσφορών ανάθεσης µελέτης «Αντικατάσταση Εσωτερικού 

∆ικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου.» ‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση τα  παρακάτω εισήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου :  

 

Θ Ε Μ Α :    ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ    « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
                                                          Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  »  
Σ Χ Ε Τ.:     Η υπ΄ αριθµ.  207 / 2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του  
                   ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  

 

                      

 

 Βάσει της υπ΄ αριθµ. 523 /15-12-2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κεφαλλονιάς έγινε η έγκριση της τροποποίησης του Προϋπολογισµού και ένταξης του ποσού 
των 29.938,1€ στο προϋπολογισµό.  

Βάσει της υπ΄ αριθµ. 207 /29-12-2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς έγινε η έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής της µελέτης και έγκριση της ανάθεσης 
της παραπάνω µελέτης 



 Βάσει της µε αριθ. Πρωτ 1091 / 11-1-2012 πρόσκλησης για συµµετοχή µελετητών 
στη διαπραγµάτευση για την ανάθεση της µελέτης « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  » , η οικονοµική Επιτροπή πρέπει να προβεί στην 
αποσφράγιση των προσφορών. 
Βάση του Ν. 3316 / 2005 αρθ. 10 , παρ. 2στ , όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4, αρθ. 5 
του Ν. 3481 / 2006 ( ΦΕΚ 162Α)  και βάσει του Ν 3316/2005 αρθ. 10 , παρ. 5, που αναφέρει 
ότι « καλούν για διαπραγµάτευση τουλάχιστον τρεις υποψήφιους, εφ΄  όσον υπάρχει επαρκής 
αριθµός υποψηφίων µε τα νόµιµα προσόντα  ».  Από τις τρεις οικονοµικές προσφορές των 
υποψηφίων για την µελέτη µπορεί να επιλεγεί η πλέον συµφέρουσα για τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 

 Με βάσει την υπ΄ αριθµ.  61036/ 22670- 5-12-2012  θετική γνωµοδότηση επί του 
θέµατος από το αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο µε έδρα την Κέρκυρα και µετά την σχετική 
αναγγελία µε τα κρίσιµα στοιχεία της σύµβασης ( ποσό σύµβασης, ανάδοχος κλπ), η οποία 
αποστέλλεται προς δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και αφού περάσει δεκαήµερο από 
την δηµοσίευση  µπορεί να υπογραφεί η σύµβαση µε τον ανάδοχο. 

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  :     Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ     

Ο Πρόεδρος Ενηµερώνει την Επιτροπή ότι για τη σύνταξη της παραπάνω µελέτης σύµφωνα 
µε την 1091/11-01-2012 πρόσκληση για διαπραγµάτευση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές: 

1.  κ.  Βασιλικής Ζυγούρη  ,Τοπογράφου Μηχανικού, µε αριθ. Μητρώου Τ.Ε.Ε 106201 ,  έδρα 
το Αγρίνιο και Α.Φ.Μ 102395920 της ∆.Ο.Υ Αγρινίου µε ποσό              29.000,00 συν Φ.Π.Α    

2.  κ. Νικόλαου Κυλάφη   Πολιτικού Μηχανικού µε αριθ. Μητρώου Τ.Ε.Ε 31529 , έδρα το 
Αγρίνιο και Α.Φ.Μ   011927185  της   ∆.Ο.Υ Αγρινίου µε ποσό              28.000,00 συν Φ.Π.Α    

3. κ. Αντωνίου Ανδρικόπουλου Πολιτικού Μηχανικού µε αριθ. Μητρώου Τ.Ε.Ε 28239 , έδρα το 
Αγρίνιο και   Α.Φ.Μ 20671148  της ∆.Ο.Υ Αγρινίου µε ποσό                 29.500,00 συν Φ.Π.Α                                           

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  Από τις απευθείας αναθέσεις 

επιβεβαιώνεται η τοποθέτησή που έχουµε  κάνει,  όσον αφορά τις συγκεκριµένες προσφορές 

που  είναι από την ίδια περιοχή - δηλαδή το Αγρίνιο και έχουν  ενηµερωθεί  από την Τεχνική 

Υπηρεσία προφανώς µόνο τα  συγκεκριµένα µελετητικά γραφεία. 

∆ηµιουργούνται απορίες και ερωτηµατικά  για το πώς έγινε η ενηµέρωση στις συγκεκριµένες 

εταιρίες που βρίσκονται εκτός Κεφαλονιάς  και δεν έγινε κάποια ενηµέρωση σε υπάρχουσες  

εταιρίες του ∆ήµου Κεφαλονιάς.  

Προτείνω η παραπάνω µελέτη να εκπονηθεί από υπάλληλο - µελετητή του ∆ήµου και ψηφίζει 

την πρόταση του. 

Και αφού είδε τις διατάξεις: 

Την  υπ΄ αριθµ. 523 /15-12-2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

την παρ. 4, αρθ. 5 του Ν. 3481 / 2006 ( ΦΕΚ 162Α) που αντικατέστησε το άρθρο 10 παρ.2 του 

Ν 3316/2005. 

της υπ΄ αριθµ. 207 /29-12-2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής  

του Ν 3316/2005 αρθ. 10 , παρ. 5, 

 Του άρθρου  72  του Ν 3852/2010. 

Τις παραπάνω προσφορές : 

 

 

 



                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1) Ανακηρύσσει  µειοδότη για την εκπόνηση  της µελέτης « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  ». τον κ. Νικόλαο  Κυλάφη   Πολιτικό Μηχανικό  µε αριθ. 

Μητρώου Τ.Ε.Ε 31529 , έδρα το Αγρίνιο και Α.Φ.Μ   011927185   της   ∆.Ο.Υ Αγρινίου αντί ποσού              

28.000,00 συν Φ.Π.Α   . 

2) χρόνος παράδοσης ορίζεται 30 ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής  σύµβασης. 

3) Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 34.440,00 και διαθέτει την αντίστοιχη  πίστωση       από τον  Κ.Α   

25.7413.09 του  τρέχοντος προϋπολογισµού . 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή σχετικής Σύµβασης. 

 
      Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
                                        Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.      
 
 
 
 
 
 
 
 


