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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               

 
                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της  2 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15  η  Ιανουαρίου  
2016  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  15  η   Ιανουαρίου   του έτους 2016, 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     1008/12-01-2016  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
έγγραφη πρόσκληση της  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.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                       
2.   Λυκούδης  ∆ιονύσιος                                                                                      Θεόδωρος Φλωράτος                                           
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                          ∆ιονύσιος Ιωάννης                                                                                            
4.Κωνσταντάκης Άγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                     Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                             
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Κουρκουµέλης Ηλίας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 526 /8-01-
2016εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου στην οποία   
αναφέρονται τα παρακάτω:  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      2  / 2016                                                                     Α∆Α: 6Ω9ΦΩΕ5-ΩΛΣ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 
 

Την 30.12.2013 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας, η από 23.12.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 
3695/2013 αγωγή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.» που 
εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως καθολικού 
διαδόχου του πρώην ∆ήµου Ερίσου, η συζήτηση της οποίας είχε προσδιοριστεί αρχικά για την 
δικάσιµο της 1ης Απριλίου 2015 και µετά από αναβολή για την δικάσιµο της 13ης Ιανουαρίου 2016. 

Με την ως άνω αγωγή η ανώνυµη εταιρεία «Εταιρία Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.», ζητά να της 
καταβάλλουµε το συνολικό χρηµατικό ποσό των 142.451,90 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας, ως 
ελάχιστο εγγυηµένο µίσθωµα για τα έτη 2007 έως και 2012 και συγκεκριµένα µέχρι και την 22.02.2012 
ηµεροχρονολογία κατά την οποία ίσχυσε ο ν.4049/2012 και σύµφωνα µε το άρθρο 36 αυτού το µίσθιο 
ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Ειδικότερα κατά τα αναφερόµενα στην εν λόγω αγωγή, µεταξύ του πρώην ∆ήµου Ερίσου και 
της ανώνυµης εταιρίας «Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.», συνήφθη η από 26.03.2004 σύµβαση 
µίσθωσης ακινήτου ήτοι ενός παλαιού διώροφου κτίσµατος µε σοφίτα, επιφανείας 237 τ.µ. από το 
οποίο σώζεται µόνο η περιµετρική λιθόκτιστη τοιχοδοµή αυτού, µε σκοπό την αναστήλωση, 
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αποκατάσταση και αξιοποίησή του.  Η διάρκεια της µίσθωσης ορίστηκε για σαράντα (40) χρόνια, 
αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία παράδοσης του µισθίου και την υπογραφή του σχετικού 
πρωτόκολλου παράδοσης – παραλαβής και λήξη την αντίστοιχη ηµεροµηνία µετά την πάροδο των 
σαράντα (40) ετών.  Το µίσθιο ακίνητο παραδόθηκε στον πρώην ∆ήµο Ερίσου την 05.05.2004, οπότε η 
µίσθωση άρχισε στις 05.05.2004 µε ηµεροµηνία λήξης αυτής στις 05.05.2044.  Το µίσθωµα ορίστηκε 
εφάπαξ καταβλητέο στο χρηµατικό ποσό των 25.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του τέλους 
χαρτοσήµου, κάλυπτε δε τα µισθώµατα των τριών πρώτων ετών της µίσθωσης, ενώ συµφωνήθηκε ότι 
από το τέταρτο χρόνο της µίσθωσης ήτοι από 01.01.2007 και µέχρι την λήξη αυτής, ο µισθωτής 
υποχρεούται να καταβάλλει ετησίως στην εκµισθώτρια ποσοστιαίο µίσθωµα, το οποίο υπολογίστηκε 
στο 20% επί του κύκλου των εργασιών της εκµετάλλευσης του µισθίου, καθ΄ όλη την διάρκεια της 
µίσθωσης.  Ως κατώτερο όριο του  ως άνω ετήσιου ποσοστιαίου µισθώµατος ορίστηκε το ποσό των 
25.000 ευρώ αναπροσαρµοζόµενο ετησίως κατά ποσοστό ίσο προς τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, 
προσθετικά στο µίσθωµα του αµέσως προηγούµενου έτους. 

Εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του ν.4049/2012 (ΦΕΚ Α35/23.02.2012) η κυριότητα των 
ακινήτων που αναφέρονται σε αυτό, τα οποία µέχρι τότε ήταν ιδιοκτησίας ΕΟΤ και διοίκησης, 
διαχείρισης και εκµετάλλευσης της εκµισθώτριας, παραχωρήθηκε χωρίς αντάλλαγµα στους 
αναφερόµενους στο ίδιο άρθρο ∆ήµους.  Μεταξύ των παραχωρηθέντων ακινήτων περιλαµβάνεται και 
το ως άνω µίσθιο ακίνητο το οποίο παραχωρήθηκε στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.  Ως εκ τούτου από την 
έναρξη ισχύος του ως άνω νόµου, η κυριότητα του ως άνω ακινήτου µεταβιβάσθηκε στον ∆ήµο µας, ο 
οποίος υποκαταστάθηκε αυτοδικαίως στην θέση του ΕΟΤ και της ΕΤΑ∆ Α.Ε. και ο οποίος υπεισήλθε 
σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν το ακίνητο και τη χρήση του εποµένως επί 
της ουσίας αφού το πρόσωπο του εκµισθωτή και του µισθωτή ταυτίστηκαν, την 23.02.2012 λύθηκε η 
µεταξύ µας µίσθωση. 

Επειδή κατά την ορισθείσα ως άνω δικάσιµο η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου δεν δύναται να µεταβεί στην Αθήνα λόγω ανειληµµένων 
υποχρεώσεων. 

Επειδή η Οικονοµική επιτροπή είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 για 
το ορισµό δικηγόρου πλην όµως σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ. 2 του ν.3852/2010, όταν δηµιουργείται 
άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την 
αναβολή λήψης απόφασης, ο δήµαρχος µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην 
αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 
υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 
επιτροπής. 

Επειδή κατά την ορισθείσα δικάσιµο ήτοι την 13.01.2016, ο ∆ήµος µας προκειµένου να µην 
απεµπολήσει δικαιώµατα του, θα πρέπει, να εκπροσωπηθεί κατά τη συζήτηση της εν λόγω αγωγής. 

 Παρακαλούµε όπως, ασκώντας το δικαίωµα που σας δίνει ο ν. 3852/2010  στο άρθρο 58 
παρ. 2, ορίσετε δικηγόρο Αθηνών ο οποίος θα παρασταθεί κατά την 13.01.2016 ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  και θα εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση 
της από 23.12.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 3695/2013 αγωγής της ανώνυµης εταιρίας µε την 
επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόµιµα εκπροσωπείται 
κατά του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ήµος Κεφαλλονιάς» ως καθολικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου 
Ερίσου. 

  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος αφού ενηµερώνει τα Μέλη ότι   η συζήτηση του  θέµατος  τις 13/01/2016 στο   Μονοµελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών  αναβλήθηκε προτείνει  να οριστεί  το  δικηγορικό Γραφείο Αθηνών της κ. 
Αναστασίας  Τσατραφύλια   για να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο στην εν λόγω αγωγή  σε κάθε µετ 
αναβολής  δικάσιµο. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  Επί της ουσίας εµείς ψηφίζουµε να γίνει αυτή η 
έφεση αλλά όσον αφορά το πρόσωπο  ψηφίζουµε  ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  ∆ιονύσιος  -   Ανουσάκης Νικόλαος  και  
Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
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2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
    Την  εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Ορίζει τη δικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία  Αναστασία Τσατραφύλλια για να παρασταθεί  
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε κάθε µετ αναβολής δικάσιµο και να εκπροσωπήσει 
τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 23.12.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 3695/2013 
αγωγής της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.» που εδρεύει στην 
Αθήνα, όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ήµος Κεφαλλονιάς» ως 
καθολικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου Ερίσου. 
     3.      Η αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού γραφείου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     3  / 2016                                                          Α∆Α: 7Θ8ΕΩΕ5-ΧΟ∆ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  δικαστικού επιµελητή. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δικαστικού επιµελητή.» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 875 /11-01-2016 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. 
Νίκης Χριστοφοράτου στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  

 

 Στις 9-11-2015 κοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο µας οι µε αριθ. Μ19/2015 και Μ18/2015 Πράξεις 
Επιβολής Προστίµου του Υποκαταστήµατος ΙΚΑ Αργοστολίου µε τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιµα 
συνολικού ποσού 94.950,46 ευρώ για φερόµενους ως ανασφάλιστους εργαζόµενους σε υπηρεσίες του 
∆ήµου.  
 Με τις υπ’ αριθ. 373/2015 και 372/2015 αποφάσεις της  η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε την 
άσκηση προσφυγών ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αργοστολίου για τις 
παραπάνω πράξεις και χορήγησε τη σχετική εντολή-εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία 
πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου.  
 Οι προσφυγές κατατέθηκαν στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στις 28-12-2015. 
Επισηµαίνεται ότι η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής είναι 60 ηµέρες από την επίδοση της. 
Μέσα στην ίδια προθεσµία και µε ποινή απαράδεκτου, αντίγραφο της προσφυγής επιδίδεται στο 
αρµόδιο Υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α. 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω και προκειµένου ο ∆ήµος να είναι συνεπής στην τήρηση της ως 
άνω αναφεροµένης προθεσµίας προέβη στην επίδοση προς το ΙΚΑ των κατατεθειµένων προσφυγών. 
 Ενόψει αυτών παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει τον ορισµό της δικαστικής 
επιµελήτριας Αικατερίνης Κούτση, η οποία επέδωσε στο ΙΚΑ Αργοστολίου τις µε αρ. καταθ. 1001/2015 
και 1002/2015 προσφυγές.   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Όσον αφορά την έγκριση  του δικαστικού επιµελητή 
εµείς δεν  ψηφίζουµε την επίδοση που έγινε γιατί δεν συµφωνούµε µε την µη πληρωµή των 
ασφαλιστικών εισφορών και των µισθών των εργαζοµένων που έπρεπε ο ∆ήµος να το έχει κάνει όχι 
µόνο για τους εργαζόµενους που εντόπισε το κλιµάκιο του ΙΚΑ αλλά και στους υπόλοιπους που 
δουλεύουν εκεί πέρα και µέχρι σήµερα παραµένουν απλήρωτοι και δεν ξέρουν πότε θα πληρωθούν και 
καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης ∆ιονύσιος  -   Ανουσάκης Νικόλαος και  
Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Εγκρίνει τον ορισµό της δικαστικής επιµελήτριας Αικατερίνης Κούτση, η οποία επέδωσε στο ΙΚΑ 
Αργοστολίου τις µε αρ. καταθ. 1001/2015 και 1002/2015 προσφυγές.   
2.     Η αµοιβή της        παραπάνω δικαστικής       επιµελητρίας    ορίζεται µε την ΚΥΑ 
76297/30.10.2015 (ΦΕΚ 2346/ 30.10.2015 τεύχος Β’) υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και 

∆ικαιοσύνης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   4   / 2016                                                                          Α∆Α: Ω9ΘΠΩΕ5-Γ3Ω 
ΘΕΜΑ : Απαλλαγή Υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Τουλιάτων 
και Πουλάτων (θητείας έως 31-08-2014) σύµφωνα µε την 34/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
και των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων οικ. έτους 2015 σύµφωνα µε την 6 /2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Απαλλαγή Υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής 
Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Τουλιάτων και Πουλάτων (θητείας έως 31-08-2014) σύµφωνα µε 
την 34/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων οικ. 
έτους 2015 σύµφωνα µε την 6 /2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής» αναφέρει τα παρακάτω:  
Στο άρθρο 37 παρ 1 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
«1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν 
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την 
έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά 
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφονται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις». 
 
 
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον   Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών  της ∆/νσης Οικονοµικών 
κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος  θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ.  202/05-01-2016 
εισήγηση του  στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή Υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων 
ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ & ΤΚ ΠΟΥΛΑΤΩΝ (θητείας έως 31/08/2014) Οικονοµικού έτους 2014, σύµφωνα µε 
την34/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς & Προέδρων των 
ΤοπικώνΚοινοτήτων για το Οικ.Έτος 2015 σύµφωνα µε την 6/2015 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς » 
Ζητούµε την απαλλαγή των υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων των Τοπικών 
Κοινοτήτων όπως αυτοί ορίστηκαν µε τις αριθ. 34/2014 & 6/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
Αναλυτικά ως εξής: 
 
1)Ορίστηκε ο ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Ευφηµίαςως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 599/15-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2)Ορίστηκε ο ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Νικολάου ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 724/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3)Ορίστηκε ο ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΠΟΥΛΑΤΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 609/16-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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4)Ορίστηκε ο ΘΩΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΑΓ. ΘΕΚΛΗΣ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 389/11-09-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
5)Ορίστηκε ο ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΑΓΚΩΝΑ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 642/22-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
6)Ορίστηκε η ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΑΘΕΡΑ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 633/21-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
7)Ορίστηκε ο ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 694/30-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
8)Ορίστηκε ο ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΑΝΤΥΠΑΤΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 618/17-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
9)Ορίστηκε ο ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ως 
διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως 
αποδεικνύεται µε το αριθµ. 634/21-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
10)Ορίστηκε ο ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ0_Ν ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 726/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς. 
11)Ορίστηκε ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΒΛΑΧΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, 
όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 722/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς. 
12)Ορίστηκε η ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΓΡΙΖΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, 
όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 648/22-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
13)Ορίστηκε ο ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
0ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤ_Ν ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 676/28-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
14)Ορίστηκε ο ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ∆ΑΥΓΑΤΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 595/14-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
15)Ορίστηκε ο ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 616/17-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
16)Ορίστηκε ο ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, 
όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 678/29-12-2015γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
17)Ορίστηκε ο ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΖΟΛΩΝ ως 
διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως 
αποδεικνύεται µε το αριθµ. 608/16-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
18)Ορίστηκε ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ– Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΘΗΝΑΙΑΣ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 615/17-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
19)Ορίστηκε ο ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 598/15-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
20)Ορίστηκε η ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ– Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ ως διαχειριστής 
του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 738/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
21)Ορίστηκε ο ΣΙΛΙΒΕΡ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΑΡΓΙΝΙΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 728/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
22)Ορίστηκε ο ΚΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΡΥΑΣ ως 
διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως 
αποδεικνύεται µε το αριθµ. 729/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
23)Ορίστηκε ο ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΩΓΗΣ ως διαχειριστής του ποσού 
των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
739/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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24)Ορίστηκε ο ΓΕΛΑΡ∆ΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΚΕΡΑΜΕΙ_Ν ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 715/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του 0ήµου Κεφαλλονιάς. 
25)Ορίστηκε ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ– Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΚΟΘΡΕΑ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 701/30-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
26)Ορίστηκε η ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ ως 
διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του 0ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως 
αποδεικνύεται µε το αριθµ. 699/30-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
27)Ορίστηκε ο ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 647/22-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
28)Ορίστηκε ο ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΚΟΥΒΑΛΑΤ_Ν ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 720/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
29)Ορίστηκε ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΛΑΚΗΘΡΑΣ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, 
όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 680/29-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
30)Ορίστηκε ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 655/23-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
31)Ορίστηκε ο Αλυσανδράτος ∆ιονύσιος – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Μακρυώτικων ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 650/22-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
32)Ορίστηκε ο ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΜΑΥΡΑΤΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του 0ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
710/30-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
33)Ορίστηκε ο ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 731/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
34)Ορίστηκε ο ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΜΕΤΑΞΑΤ_Ν ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 594/14-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
35)Ορίστηκε ο ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 719/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
36)Ορίστηκε ο ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΜΟΥΣΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 617/17-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
37)Ορίστηκε ο ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 661/24-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
38)Ορίστηκε ο ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΝΥΦΙΟΥως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 706/30-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
39)Ορίστηκε ο ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του δήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
744/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
40)Ορίστηκε ο KOYTABAΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΟΜΑΛΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 2.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 610/16-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
41)Ορίστηκε ο ΜΑΡΚΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΠΑΛΛΙΚΗΣ ως διαχειριστής του 
ποσού των 2.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 730/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
42)Ορίστηκε ο ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 663/24-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
43)Ορίστηκε η ∆ΟΡΙΖΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ ως διαχειριστής του ποσού 
των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
698/30-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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44)Ορίστηκε ο ΠΕΤΡΑΤΟΣ Ι-ΑΝΝΗΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΠΟΡΟΥ ως 
διαχειριστής του ποσού των 2.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 2.000,00€, όπως 
αποδεικνύεται µε το αριθµ. 713/30-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
45)Ορίστηκε ο ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΡΙΦΙΟΥ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 625/18-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
46)Ορίστηκε ο ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 662/24-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
47)Ορίστηκε ο ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του 0ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 725/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
48)Ορίστηκε ο ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΣΚΑΛΑΣ ως 
διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως 
αποδεικνύεται µε το αριθµ. 709/30-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
49)Ορίστηκε ο ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 723/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
50)Ορίστηκε ο ΜΑΦΡΕ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΣΠΑΡΤΙΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 621/17-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
51)Ορίστηκε η ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού 
των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
732/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
52)Ορίστηκε η ΛΥΚΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 741/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
53)Ορίστηκε ο ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΦΑΡΣΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 637/21-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
54)Ορίστηκε ο 0ΕΝ0ΡΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του 0ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 619/17-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
55)Ορίστηκε ο ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 635/21-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
56)Ορίστηκε ο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ ως 
διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό  των 1.000,00€, όπως 
αποδεικνύεται µε το αριθµ. 717/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
57)Ορίστηκε η ΡΕΠΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΣΚΗΝΕΑ ως 
διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως 
αποδεικνύεται µε το αριθµ. 718/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
58)Ορίστηκε ο ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του 0ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 624/18-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
59)Ορίστηκε ο ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΧΙΟΝΑΤΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του 0ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
620/17-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του 0ήµου Κεφαλλονιάς. 
60)Ορίστηκε η ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΒΑΡΥ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 743/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
61)Ορίστηκε ο ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ – Πρόεδρος της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Κοινότητας 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ως διαχειριστής του ποσού των 3.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
3.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 708/30-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
62)Ορίστηκε ο ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ως διαχειριστής 
του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του 0ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 622/17-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
63)Ορίστηκε ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 745/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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64)Ορίστηκε ο ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΠΑΣΤΡΑΣ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 727/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
65)Ορίστηκε ο ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 737/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
66)Ορίστηκε ο ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΣΑΜΗΣ ως 
διαχειριστής του ποσού των 2.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 2.000,00€, όπως 
αποδεικνύεται µε το αριθµ. 742/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
67)Ορίστηκε ο ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
ΧΑΒ0ΑΤΩΝ ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, 
όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 740/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
68) Ορίστηκε ο ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΠΛΑΓΙΑΣ ως διαχειριστής του 
ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 
636/21-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
69)Ορίστηκε η ΚΑΜΠΑΝΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ– Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ (ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΩΣ 
31/8/2014) ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 649/22-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
70)Ορίστηκε ο ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΠΟΥΛΑΤΩΝ(ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΩΣ 
31/8/2014) ως διαχειριστής του ποσού των 1.000,00€ . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 716/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
Για την Οικονοµική Υπηρεσία  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Παγώνης ∆. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης ∆ιονύσιος  -   Ανουσάκης Νικόλαος– 
Γκισγκίνης Νικόλαος  και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τις 34/2014 και 6/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 
2)  την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει ως έχει την απόδοση λογαριασµού  της Πάγιας   Προκαταβολής των παραπάνω Υπολόγων 
Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων  ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ & Τ. Κ   ΠΟΥΛΑΤΩΝ (θητείας έως 31/08/2014) 
Οικονοµικού έτους 2014, σύµφωνα µε την34/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
2. Εγκρίνει ως έχει την απόδοση λογαριασµού της Πάγιας   Προκαταβολής των παραπάνω Υπολόγων 
Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων για το Οικ. Έτος 2015 σύµφωνα µε την 6/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς » 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  5  / 2016                                                                           Α∆Α : 7ΙΒ0ΩΕ5-ΛΝΞ        
              
ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγων  Υπαλλήλων πάγιας προκαταβολής  των Τοπικών  και ∆ηµοτικών  
Ενοτήτων οικονοµικού έτους 2015 σύµφωνα µε τις   7/2015  και 330/2015  αποφάσεις της  
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή  ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και     θέτει 
υπόψη της Επιτροπής το 4o θέµα   ηµερήσιας διάταξης «Απαλλαγή υπολόγων  Υπαλλήλων πάγιας 
προκαταβολής  των Τοπικών  και ∆ηµοτικών  Ενοτήτων οικονοµικού έτους 2015 σύµφωνα µε τις   
7/2015  και 330/2015  αποφάσεις της  Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» αναφέρει τα 
παρακάτω:  
Στο άρθρο 37 παρ 1 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
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«1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν 
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την 
έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά 
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις». 
 
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του τµήµατος προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος και σύµφωνα µε την υπ αρίθ. 158/5-01-2016 εισήγησή του 
αναφέρει τα εξής :  
 
 
ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή Υπολόγων Υπαλλήλων Πάγιας Προκαταβολής στις Τοπικές και ∆ηµοτικές 
Ενότητες Οικονοµικού Έτους 2015 σύµφωνα µε την αριθµ. 7/2015 & 330/2015(αντικατάσταση 
Υπαλλήλου Κων/να Μοσχοπούλου λόγω Συνταξιοδότησης από την Υπάλληλο της ∆Ε 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ ∆ρακονταειδή Σοφία) Αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
Ζητούµε την απαλλαγή των υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής όπως αυτοί ορίστηκαν µε την αριθµ. 
7/2015 & 330/2015 αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
Αναλυτικά ως εξής: 
1)Ορίστηκε ο Παγουλάτος Κωνσταντίνος – υπάλληλος της ∆ Ε. Αργοστολίου ως 
διαχειριστής του ποσού των 850,00€.Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 
850,00€,όπωςαποδεικνύεται µε το αριθµ. 736/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 
2)Ορίστηκε η Αυγερινού Αικατερίνη – υπάλληλος της ∆.Ε. Σάµης ως διαχειρίστρια τουποσού των 
350,00€.Κατέθεσε στο ταµείο του &ήµου το ποσό των 350,00€,όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
653/23-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 
3) Ορίστηκε η Αυγερινού Αικατερίνη – υπάλληλος της ∆.Ε. Σάµης ως διαχειρίστρια του ποσού των 
450,00€.Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 450,00€,όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
651/22-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 
4)Ορίστηκε ο Βαλλιανάτος Σπυρίδων – υπάλληλος της ∆.Ε. Πυλάρου ως διαχειριστής του ποσού των 
400,00€.Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 400,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
697/30-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 
5)Ορίστηκε η Μοσχοπούλου Κωνσταντίνα– υπάλληλος της ∆.Ε. Παλλικής ως διαχειρίστρια του 
ποσού των 700,00€.Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 700,00€,όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 430/2-10-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου.( έχει απαλλαγεί µε την 330/12 -10- 2015 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής) 
6)Ορίστηκε ο Μινέτος Αναστάσιος – υπάλληλος της∆ Ε. Λειβαθούς ως διαχειριστής του ποσού των 
350,00€.Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 350,00€,όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
721/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 
7)Ορίστηκε η ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ ΕΛΒΙΡΑ – υπάλληλος της &.Ε. Αργοστολίου ως διαχειριστής του 
ποσού των 700,00€.Κατέθεσε στο ταµείο του &ήµου το ποσό των 700,00€,όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 734/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 
8)Ορίστηκε η Τζάκη Μαρίκα – υπάλληλος της ∆.Κ. Οµαλών ως διαχειρίστρια του ποσού των 
350,00€.Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 350,00€,όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
654/23-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 
9)Ορίστηκε ο Τουµάσης Χαράλαµπος – υπάλληλος της ∆.Ε. Αργοστολίου ως διαχειριστής του ποσού 
των 500,00€.Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 500,00€,όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
695/30-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 
10) Ορίστηκε ο ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ – υπάλληλος της ∆.Ε. Ελειού  Πρόννων ως διαχειριστής του 
ποσού των 350,00€.Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 350,00€,όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 735/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 
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11)Ορίστηκε ο ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – υπάλληλος της ∆.Ε. Αργοστολίου ως διαχειριστής του 
ποσού των 600,00€.Κατέθεσε στο ταµείο του &ήµου το ποσό των 600,00€,όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 733/31-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 
12) Ορίστηκε η ΠΟ∆ΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – υπάλληλος της∆ Ε. Ερίσου ως διαχειρίστρια του ποσού των 
400,00€.Κατέθεσε στο ταµείο του &ήµου το ποσό των 400,00€,όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
707/30-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου 
13) Ορίστηκε η ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑ – υπάλληλος της &.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ ως διαχειρίστρια του 
ποσού των 700,00€.Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 700,00€,όπως αποδεικνύεται µε το 
αριθµ. 696/30-12-2015 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου 
Για την Οικονοµική Υπηρεσία 
Του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   :   Παγώνης ∆ιονύσιος. 

  Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση µε το σκεπτικό ότι οι δαπάνες αυτές 
χρησιµοποιούνται για δαπάνες οι οποίες θα µπορούσαν να γίνουν µε πρόχειρους διαγωνισµούς. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης ∆ιονύσιος  -   Ανουσάκης Νικόλαος  και  
Κωνσταντάκης Άγγελος.            
 
και αφού είδε τις διατάξεις: 

• Τις 7/2015 και 330/2015 αποφάσεις    της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις  οποίες 

συστάθηκαν πάγιες  προκαταβολές  και ορίστηκαν  οι παραπάνω  διαχειριστές  αυτών.  

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

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

• τα συνηµµένα Γραµµάτια Είσπραξης του ∆ηµοτικού Ταµείου της επιστροφής των  ποσών 

 
    _Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
  
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού των Παγίων  Προκαταβολών  του οικ. έτους 2015  σύµφωνα µε  
τις 7/2015 και 330/2015 αποφάσεις    της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις  οποίες  συστάθηκαν   και 
ορίστηκαν  οι  Υπόλογοι  ∆ιαχειριστές  αυτών. 
2. Εγκρίνει την απαλλαγή των  Υπολόγων –∆ιαχειριστών Υπαλλήλων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 
αναλυτικά : 
 
   1.  Παγουλάτος  Κωνσταντίνος   το υπ αριθ. 736/ 2015 γραµ. είσπρ. ποσού    850,00 € 
   2.   Αυγερινού Αικατερίνη τα υπ αρίθ. 651  και 653  /2015 γραµ.         ποσού   800,00 €  
   3.   Βαλλιανάτος Σπυρίδων το υπ αρίθ. 697/2015       γραµ. είσπρ.      Ποσού   400,00 € 
   4.   Μινέτος Αναστάσιος το υπ αρίθ.  721/2015 γραµµάτιο                  ποσού    350,00 € 
   5.   Λορεντζάτου Ελβίρα   το υπ αρίθ. 734/2015 γραµµάτιο                   ποσού   700,00 € 
  6.   Τζάκη Μαρίκα το υπ αρίθ. 654/2015     γραµµάτιο                           ποσού   350,00 € 
  7.   Τουµάσης Χαράλαµπος το υπ αρίθ. 695/2015 γραµµάτιο                 ποσού   500,00 € 
  8.   Σιµωτάς Σπυρίδων  το υπ αρίθ. 735/2015 γραµµάτιο                        ποσού   350,00 € 
  9.  Μακρίδης ∆ηµήτριος το υπ αρίθ. 733/2015 γραµµάτιο                      ποσού   600,00 €   
  10. Ποδαρά Αναστασία το υπ αρίθ. 707/2015 γραµµάτιο                        ποσού  400,00 € 
   11. ∆ρακονταειδή Σοφία το υπ αριθ. 696/2015 γραµµατιο                      ποσού  700,00 € 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   6  / 2016                                                                          Α∆Α:  ΩΙΖΓΩΕ5-ΓΒΒ8 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Ενταλµάτος  
Προπληρωµής . 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , έδωσε τον λόγο στον  
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος 
    το 5 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  
Εντάλµατος  Προπληρωµής» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το   από  29-12-2015 διαβιβαστικό του µε το οποίο διαβιβάζει 
 την µε αριθ. πρωτ. 49747/28-12-2015 απόδοση λογαριασµού του Εντάλµατος Προπληρωµής της υπαλλήλου κ. Ουρανίας 
Μπαράκου  , θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  στα  
οποία  αναφέρονται  τα  παρακάτω: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 
 Ζητείται : α) η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ   2615Β /2015 ) της  Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Μπαράκου 
Ουρανίας   που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  326/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                     β)Κατάσταση Παραστατικών 
 
Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση µε το σκεπτικό ότι τα ποσά αυτά   
χρησιµοποιούνται για δαπάνες οι οποίες θα µπορούσαν να γίνουν µε πρόχειρους διαγωνισµούς. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης ∆ιονύσιος  -   Ανουσάκης Νικόλαος  και  
Κωνσταντάκης Άγγελος.     
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Και αφού έλαβε υπόψη :         
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  326/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η  κ.  Μπαράκου Ουρανία      για την απόδοση του λογαριασµού του και την 
παραπάνω εισήγηση. 
               
                                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ αρίθ. 2615 Β  / 2015 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   

ποσού    2.000,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από την κ.  Ουρανία Μπαράκου          µαζί µε τα σχετικά 
δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει την κ.  Μπαράκου Ουρανία     από  υπόλογο του ποσού των 2.000,00 €  το οποίο είχε διατεθεί 
από τον Κ.Α 20.6635 Προϋπολογισµού οικ. Έτους 2015  για την κάλυψη άµεσων αναγκών της καθηµερινότητας 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας µε την 326/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    7  / 2016                                                                               Α∆Α: 7ΡΧΜΩΕ5-811 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Ενταλµάτος  
Προπληρωµής . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το 6 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής 
Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος  Προπληρωµής» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το   από  29-12-2015 
διαβιβαστικό του µε το οποίο διαβιβάζει την µε αριθ. πρωτ. 49747/28-12-2015 απόδοση λογαριασµού του 
Εντάλµατος Προπληρωµής του  υπαλλήλου κ. ∆ιονύσιου ∆ηµητράτου  , θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της 
∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  στα  οποία  αναφέρονται  τα  παρακάτω: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 
 Ζητείται : α) η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ   2617Β /2015 ) της  Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Μπαράκου 
Ουρανίας   που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  328/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                     β)Κατάσταση Παραστατικών 
 
Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση µε το σκεπτικό ότι τα ποσά αυτά   
χρησιµοποιούνται για δαπάνες οι οποίες θα µπορούσαν να γίνουν µε πρόχειρους διαγωνισµούς. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης ∆ιονύσιος  -   Ανουσάκης Νικόλαος  και  
Κωνσταντάκης Άγγελος.     
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Και αφού έλαβε υπόψη :         
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  328/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. ∆ιονύσιος ∆ηµητράτος      για την απόδοση του λογαριασµού του και 
την παραπάνω εισήγηση. 
               
                                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ αρίθ. 2617 Β  / 2015 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   

ποσού    2.000,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο          µαζί µε τα σχετικά 
δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο     από  υπόλογο του ποσού των 2.000,00 €  το οποίο είχε διατεθεί 
από τον Κ.Α 20.6671 του Προϋπολογισµού  οικ. Έτους 2015 για την προµήθεια ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα 
του ∆ήµου µε την 328/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  8 / 2016                                                                                               Α∆Α: 787ΝΩΕ5-05Ψ                                                  
ΘΕΜΑ : Έγκριση ανατροπής  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πιστώσεων ,µε 
ηµεροµηνία έως 31-12-2015.                       
 
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ.  Σοφία Γαρµπή  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης,  εισηγούµενη    το 7  ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση ανατροπής  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πιστώσεων , 
µε ηµεροµηνία  έως 31/12/2015 »  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 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). 
 
¨Έχοντας υπόψη το  υπ αρίθ. έγγραφο του Υπ. Οικ . 2/81869/0026/23-12-2015 το οποίο έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» 
Ενόψει λήξεως του τρέχοντος οικονοµικού έτους και έναρξης του νέου και σχετικά µε τις δεσµεύσεις πιστώσεων, 
κρίνουµε σκόπιµο να υπενθυµίσουµε τα ακόλουθα : 

Α.Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 

 
1.α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 113/2010 (Α.194), αναλήψεις υποχρεώσεων 
που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει, για οποιοδήποτε λόγο (µαταίωση πραγµατοποίησης της δαπάνης, 
δέσµευση πίστωσης µεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται µέχρι το 
τέλος του οικείου οικονοµικού έτους, µε σχετική ανακλητική απόφαση του ∆ιατάκτη (εκδίδονται έως 31.12 οικείου 
έτους). Στη συνέχεια, µε αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσµεύονται οι σχετικές 
πιστώσεις. 
β. Για την έκδοση των προαναφερόµενων ανακλητικών αποφάσεων από τους ∆ιατάκτες και την καταχώρηση 
αυτών στο Μητρώο ∆εσµεύσεων και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, 
ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4, του π.δ.113/2010 και αναλύεται περαιτέρω στην αριθ. 
2/91118/0026/29-12-2010 εγκύκλιο (Α∆Α 4ΙΙ ΛΗ-Ε6), για τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων.   

2. α. Οι εν λόγω ανακλητικές 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, ανάλογα µε το σύστηµα τήρησης των 
λογιστικών στοιχείων κάθε Φορέα.  
β. i) Όσον αφορά στους Φορείς εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισµού και µε δεδοµένες τις δυνατότητες του 
πληροφοριακού συστήµατος που λειτουργεί στο Γ.Λ. Κράτους (ΟΠΣ∆Π), επιτρέπεται να εκδίδεται µια ανακλητική 
απόφαση ανά ΚΑΕ, που θα πρέπει όµως να συνοδεύεται απαραίτητα από Κατάσταση/Πίνακα, όπου θα 
αναγράφονται διακεκριµένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (Αριθ. Πρωτ., ηµεροµηνία, Α∆Α) των αποφάσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων που έχουν εκδοθεί για τον ΚΑΕ αυτόν και ανακαλούνται, τα στοιχεία καταχώρησης των 
αποφάσεων αυτών στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής και το ποσό της ανατρεπόµενης ανάληψης 
υποχρέωσης. 
ii) Οι Υ∆Ε, προς υποβοήθηση της όλης διαδικασίας, θα παρέχουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ιατάκτη 



 23 

στοιχεία για το ανεκτέλεστο µέρος των αναληφθεισών, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονοµικού έτους, 
υποχρεώσεων βάσει της σχετικής αναφοράς του ΟΠΣ∆Π. 
γ. Περαιτέρω, οι Υπηρεσίες αυτές ή οι Οικονοµικές Υπηρεσίες των οικείων Φορέων καταχωρούν, όπως 
προαναφέρεται, τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούµενα βιβλία µε αρνητικές λογιστικές εγγραφές 
(αντιλογισµός). Σηµειώνεται ότι και οι αποφάσεις αυτές λαµβάνουν µοναδικό αριθµό καταχώρησης. 
3. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται µε ηµεροµηνία 31/12/2015, µε 
την οποία πρέπει να καταχωρηθούν έως 20.1.2016 στο ΟΠΣ∆Π, για τους φορείς του ∆ηµοσίου ή στο 
πληροφοριακό σύστηµα του οικείου φορέα. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδονται µε 
ηµεροµηνία 31.12.2015 ισχύουν από την ηµεροµηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραµµα "∆ΙΑΥΓΕΙΑ" το 
αργότερο έως 31.1.2016 [αρθ. 31 ν. 4325/2015 (Α.47)]. 
4. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ∆ευτερεύοντες ∆ιατάκτες, οι οποίοι θα πρέπει να εκδώσουν αποφάσεις 
ανατροπής για τις αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν εκτελέστηκαν µέχρι 31-12-2015 και στη συνέχεια να τις 
αποστείλουν στις οικείες Υ.∆.Ε. για καταχώρηση. 

Β. Ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόµενου οικονοµικού έτους 
1.α. Με την έναρξη του οικονοµικού έτους 2016, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' 
απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το µέρος που αφορούν στη 
δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του 2016. 
β. i) Στη συνέχεια εκδίδονται οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσµευση πιστώσεων ισόποσων µε 
τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του 201 5 που ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον 
εκκρεµούν σχετικές υποχρεώσεις. 
ii) Με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της περίπτωσης αυτής, δεσµεύονται οι ειδικές πιστώσεις που 
εγγράφονται στον προϋπολογισµό του οικείου Φορέα για τα παρελθόντα έτη, µόνο στην περίπτωση που τα 
παραστατικά στοιχεία της δαπάνης (τιµολόγιο, Α.Π.Υ. κ.λπ.) φέρουν ηµεροµηνία εντός του 2015. ∆ιαφορετικά οι 
σχετικές δεσµεύσεις αναλαµβάνονται σε βάρος των λοιπών οικείων ΚΑΕ. 
γ. Περαιτέρω, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των 
εγγεγραµµένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για 
µισθώµατα ακινήτων που χρησιµοποιούνται από το ∆ηµόσιο. 
2. α. 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 2015. 
β. 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 
2016, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2015. 
3. Όσον αφορά δαπάνες που αφορούν αποζηµιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιµες ηµέρες, τονίζεται, ιδιαίτερα, µε την ευκαιρία αυτή, η ανάγκη 
έγκαιρου προγραµµατισµού έκδοσης των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων, εξασφάλισης των σχετικών 
πιστώσεων και έκδοσης, τέλος, των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης πριν από τη συγκρότηση του σχετικού 
συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης κ.λπ. εργασίας, προς αποτροπή προβληµάτων κατά την πληρωµή 
τους. 

Γ. Τέλος, επισηµαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως 
υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των 
αρµοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4270/2014 (Α.143) και των 
άρθρων 10 και 11 του π.δ. 113/2010. 

Σας αποστέλλουµε προς έγκριση τις προς ανάκληση αναλήψεις υποχρεώσεων του  2015 , µε σκοπό να 
πραγµατοποιηθούν ανατροπές µη διατεθειµένων ποσών (Αποδέσµευση) και ανατροπές µη πληρωθέντων 
ποσών, προκειµένου να υποβληθούν στην Οικονοµική Επιτροπή  οι νέες Εκθέσεις Ανάληψης ∆απάνης του 
Οικονοµικού Έτους 2016 . 

Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στην  κ. Σοφία Κουστουµπάρδη υπάλληλο  του τµήµατος Προϋπολογισµού της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου η οποία απαντά αναλυτικά σε όλες τις ερωτήσεις των Μελών της 
Επιτροπής .  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εδώ πέρα µε τις ανατροπές και τις αποδεσµεύσεις φαίνεται 
καθαρά µε τον πιο κατανοητό τρόπο σε λογιστικό επίπεδο αλλά µπορούµε να βγάλουµε και πολιτικά 
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συµπεράσµατα ακριβώς η πολιτική της ∆ηµοτικής Αρχής και η κυβερνητική πολιτική που επηρεάζει και την  
πολιτική της ∆ηµοτικής Αρχής σε σχέση µε µια σειρά δαπάνες και έξοδα που έγιναν το 2015. Βλέπουµε δηλαδή 
προϋπολογισθέντα ποσά για σχολεία ,επισκευές και λοιπές δαπάνες που καλύπτουν λαϊκές ανάγκες και εδώ 
φαίνεται καθαρά το τι έγινε µέχρι τις 31-12-2015 , είναι δηλαδή ο καθρέπτης που αποτυπώνει την 
πραγµατικότητα σε σχέση µε αυτά που υλοποίησε η ∆ηµοτική Αρχή υλοποιώντας και τις δεσµευτικές πολιτικές 
που έχει από πλευράς υπουργείου και κυβέρνησης, τώρα όσον αφορά την διαδικασία που είναι τυπική ας το 
πούµε διαδικασία και επειδή περιλαµβάνει κωδικούς αριθµούς που δεν τους έχουµε ψάξει γιατί είναι πάρα 
πολλοί για τον λόγο αυτό στο θέµα αυτό θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης ∆ιονύσιος  -   Ανουσάκης Νικόλαος  και  
Κωνσταντάκης Άγγελος.     
 
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 
ε) το  έγγραφο Υπ. Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015: 
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 έτος του 
2015. 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Εγκρίνουµε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πίστωσης, µε 

ηµεροµηνία 31/12/2015, 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  2015. 

Συγκεκριµένα ανατρέπουµε τις αναλήψεις υποχρέωσης σύµφωνα µε την συνηµµένη κατάσταση του 

Γραφείου Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς η οποία 

αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  9  / 2016                                                                   Α∆Α: 7ΘΙ2ΩΕ5-ΩΨ9 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.                                                                                                                                                                                                                            

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε 
τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  8 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   
και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 
έκθεση

ς 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠ

Ο 
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12 4/1/2016 3.000,00 

∆απανες επιµόρφωσης 
προσωπικού και συµµετοχής σε 
συνέδρια και σεµινάρια 00.6073 0,00 

ΠΟΕ1
3 

07/01/201
6 51.000,00 

Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.8117.45 0,00 

ΠΟΕ1
4 

07/01/201
6 19.000,00 

Επίδοµα κίνησης σε 
παραπληγικούς - τετραπληγικούς-
ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.8117.49 0,00 

ΠΟΕ1
5 

07/01/201
6 11.000,00 

Επίδοµα παραπληγικών 
τετραπληγικών δηµοσίου ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.8117.43 0,00 

ΠΟΕ1
6 

07/01/201
6 13.000,00 

Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.8117.46 0,00 

ΠΟΕ1
7 

07/01/201
6 7.000,00 

Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 
( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.8117.44 0,00 

ΠΟΕ1
8 

07/01/201
6 1.400,00 

Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.8117.40 0,00 

ΠΟΕ1
9 

07/01/201
6 28.000,00 

Επίδοµα αιµατολογικών 
νοσηµάτων,αιµολυτική 
αναιµία,αιµορροφυλία AIDS( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.8117.41 0,00 

ΠΟΕ2
0 

07/01/201
6 5.000,00 

Επίδοµα ανασφάλιστων 
παραπληγικών , τετραπληγικών ( 
ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.8117.42 0,00 

ΠΟΕ2
1 

07/01/201
6 92.000,00 

Επίδοµα βαρειάς νοητικής 
καθυστέρησης ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.8117.47 0,00 

ΠΟΕ2
2 

07/01/201
6 180.000,00 

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες 
βαριάς αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.8117.48 0,00 

ΠΟΕ2
3 

07/01/201
6 1.500,00 

Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ( 
ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.8117.50 0,00 

ΠΟΕ2
4 

07/01/201
6 11.000,00 

Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης 
- σπαστικά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής) 15.8117.51 0,00 

ΠΟΕ 
25 

07/01/201
6 160.397,97 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 00.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 
26 

07/01/201
6 12.200,00 

Φόροι - τέλη, πρόστιµα (τέλη 
κυκλοφορίας, κινητή τηλεφωνία 
Π.Ο.Ε. , ∆ΕΗ , κοινόχρηστα κ.λ.π.) 00.8114.01 0,00 

ΠΟΕ 
27 

07/01/201
6 303.111,81 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 00.8116.12 0,00 

ΠΟΕ 
28 

07/01/201
6 150.000,00 

Οφειλή στη ∆.Ο.Υ. (Μισθώµατα 
παραλιών κ.λ.π.) 00.8117.10 0,00 
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ΠΟΕ 
32 

07/01/201
6 100,00 

Φορολογικά κ.λ.π πρόστιµα και 
προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 00.8131.00 0,00 

ΠΟΕ 
33 

07/01/201
6 53.722,49 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 10.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 
34 

07/01/201
6 93.168,06 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 10.8116.12 0,00 

ΠΟΕ 
35 

07/01/201
6 43,50 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 15.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 
36 

07/01/201
6 3.439,08 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 15.8116.12 0,00 

ΠΟΕ 
37 

07/01/201
6 500,00 

Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων 
και αποθηκών 15.8117.07 0,00 

ΠΟΕ 
38 

07/01/201
6 30.000,00 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 20.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 
39 

07/01/201
6 50.000,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 20.8116.12 0,00 

ΠΟΕ 
40 

07/01/201
6 112.618,19 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 25.8116.12 0,00 

ΠΟΕ 
41 

07/01/201
6 55.680,18 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 30.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 
42 

07/01/201
6 97.127,76 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 30.8116.12 0,00 

ΠΟΕ 
43 

07/01/201
6 68.400,00 

ΠΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΟΠΣ 106910" και 
έργου "ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) 
∆ΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ-" 30.8117.01 0,00 

ΠΟΕ 
44 

07/01/201
6 400,00 

Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων 
και αποθηκών 30.8117.07 0,00 

ΠΟΕ 
45 

07/01/201
6 10.093,23 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 35.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 
46 

07/01/201
6 29.007,23 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 35.8116.12 0,00 

ΠΟΕ 
47 

07/01/201
6 4.160,00 

Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων 
και αποθηκών 40.8117.07 0,00 

ΠΟΕ 
48 

07/01/201
6 252,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 50.8116.02 0,00 

ΠΟΕ 
49 

07/01/201
6 68.556,35 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 70.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 
50 

07/01/201
6 24.613,88 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 70.8116.12 0,00 

95 

12/01/201
6 20.000,00 

Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζηµίωση µετακινούµενων 
αιρετών. 00.6421 0,00 

96 

12/01/201
6 5.000,00 

Οδοιπορικά έξοδα διαμονή και 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων. 10.6422 0,00 

97 

12/01/201
6 3.000,00 

Οδοιπορικά έξοδα διαμονή και 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων. 15.6422 0,00 
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98 

12/01/201
6 5.000,00 

Οδοιπορικά έξοδα διαμονή και 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων. 20.6422 0,00 

99 

12/01/201
6 20.000,00 

Οδοιπορικά έξοδα διαμονή και 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων. 30.6422 0,00 

100 

12/01/201
6 6.000,00 

Οδοιπορικά έξοδα διαμονή και 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων. 70.6422 0,00 

101 

12/01/201
6 3.000,00 

Οδοιπορικά έξοδα διαμονή και 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινούμενων 35.6422 0,00 

102 

12/01/201
6 90.000,00 

Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλων 
∆ήµου & Προέδρων ∆ηµοτικών 
∆ιαµερισµάτων 00.8251 0,00 

103 

12/01/201
6 

2.500.000,0
0 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων 
Νήσων για την ολοκληρωµένη 
διαχείρηση στερεών αποβλήτων  00.6737.01 0,00 

104 

12/01/201
6 

1.250.000,0
0 

Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ 
(ΟΚΑΠ )  00.6731.01 0,00 

105 

12/01/201
6 257.981,04 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711 0,00 

106 

12/01/201
6 

1.000.000,0
0 

Προγραµµατική σύµβαση µε νέα 
∆ηµοτική Επιχείρηση ( ΚΕ∆ΗΚΕ) 00.6738.01 0,00 

108 

12/01/201
6 4.000,00 

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 
(συµµετοχή σε διάφορα 
προγράµµατα γαλάζιες σηµαίες 
κ.λ.π. ) 00.6495.00 0,00 

116 

12/01/201
6 5.000,00 

Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα 
κ.λ.π. έξοδα ακινήτων  10.6312 0,00 

117 

12/01/201
6 80.000,00 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 10.6211 0,00 

120 

12/01/201
6 5.000,00 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές 00.6224.01 0,00 

121 

12/01/201
6 30.000,00 

Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού δικτύου ∆.Ε. 
Αργοστολίου[∆ΙΑΓ.] 30.6662.04 0,00 

122 

12/01/201
6 25.000,00 

Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού δικτύου ∆.Ε. 
Λειβαθούς[∆ΙΑΓ.] 30.6662.07 0,00 

123 

12/01/201
6 25.000,00 

Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού δικτύου ∆.Ε. 
Σάµης[∆ΙΑΓ.] 30.6662.06 0,00 

124 

12/01/201
6 40.000,00 

Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού δικτύου 
∆.Ε.Παλικής[∆ΙΑΓ.] 30.6662.05 0,00 

125 

12/01/201
6 35.500,00 

Προµήθεια εξοπλισµού Άθλησης 
για όλους[∆ΙΑΓ.] 15.7135.03 0,00 

126 

12/01/201
6 4.000,00 

Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 10.6263 1.000,00 
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ενταλµάτων προπληρωµής ) 
[∆ΙΑΓ.] 

127 

12/01/201
6 5.000,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 
( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) 
[∆ΙΑΓ] 10.6671 0,00 

128 

12/01/201
6 8.000,00 

Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων και φορτηγών 
( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) 
[∆ΙΑΓ.] 20.6263 2.000,00 

129 

12/01/201
6 11.000,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 
- φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) 
[∆ΙΑΓ.] 20.6671 1.000,00 

130 

12/01/201
6 25.000,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 
και φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) 
[∆ΙΑΓ.] 30.6671 3.000,00 

131 

12/01/201
6 40.000,00 

Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος 
SingularLogic Genesis[∆ΙΑΓ] 10.6266.03 0,00 

132 

12/01/201
6 35.000,00 

Προµήθεια συστηµάτων 
τηλεµατικής διαχείρησης 
στόλου[∆ΙΑΓ.] 30.7134.02 0,00 

133 

12/01/201
6 221,40 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
αριθ. 330/2015 ΑΠΟΦ.∆Σ] 10.6463 9.778,60 

134 

13/01/201
6 20.000,00 

Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων και φορτηγών 
( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) -
[∆ΙΑΓ] 30.6263 5.000,00 

135 

13/01/201
6 490.000,00 

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων 
Κοινωνικής Ασφάλισης 00.6056 0,00 

136 

13/01/201
6 

1.155.552,5
5 

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ)  00.6156.00 0,00 

137 

13/01/201
6 120.000,00 

Χρεολύσια δανείου Τράπεζας 
Πειραιώς 00.6516.01 0,00 

138 

13/01/201
6 175.000,00 

Χρεολύσια δανείου Τράπεζας 
EUROBANK  00.6516.02 0,00 

139 

13/01/201
6 532.978,26 

Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού - 
Ταµείο Παρακαταθηκών & 
∆ανείων 00.6521.00 0,00 

140 

13/01/201
6 8.500,00 

Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού- 
Τράπεζα Πειραιώς  00.6521.01 0,00 

141 

13/01/201
6 8.500,00 

Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού 
EUROBANK 00.6522.02 0,00 

142 13/01/201 15.000,00 Καταπτώσεις εγγυήσεων από 00.6818.01 0,00 
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6 δάνειο της ∆ΕΠΤΑ Πυλάρου 

143 

13/01/201
6 20.000,00 

Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού δικτύου ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων[∆ΙΑΓ] 30.6662.08 0,00 

144 

13/01/201
6 150,00 

Ασφάλιστρα φορτηγών και 
µεταφορικών µέσων 20.6253 1.700,00 

145 

13/01/201
6 10.000,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10.6253 0,00 

146 

13/01/201
6 4.150,00 

Ασφάλιστρα φορτηγών και 
µεταφορικών µέσων 20.6253 1.700,00 

147 

13/01/201
6 1.600,00 

Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - 
Τεχνικών εγκαταστάσεων 20.6252 900,00 

148 

13/01/201
6 2.370,00 

Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - 
Τεχνικών εγκαταστάσεων 30.6252 1.130,00 

149 

13/01/201
6 7.130,00 

Ασφάλιστρα φορτηγών και 
µεταφορικών µέσων 30.6253 1.370,00 

150 

13/01/201
6 23.602,22 

Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών 
∆.Σ. 00.6162.01 397,78 

151 

13/01/201
6 16.800,00 

Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση 
εργασιών εφαρµογής 
προγράµµατοςπροστασίαςαδέσπο
των σκύλων 70.6162.22 0,00 

152 

13/01/201
6 233,70 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 00.6452.01 2.766,30 

153 

13/01/201
6 1.777,84 

Προµήθεια υγειονοµικού και 
φαρµακευτικού υλικού 10.6631 2.222,16 

157 15/1/2016 18.900,00 

∆ράση για την κοινωνική ένταξη 
των Ροµά πρόχειρου καταυλισµού 
Κρανιάς 00.6495.04 0,00 

158 15/1/2016 399,75 

Δημοσίευση προκηρύξεων[ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ] 30.6462 9.600,25 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   δηλώνει ότι ψηφίζει την πρόταση 12 , όλες τις προτάσεις για τα προνοιακά 
επιδόµατα από ΠΟΕ 13 έως και ΠΟΕ24 την 102  τις  121 -122-123-124-126-127-128-129-130-131 -134-143-144-
145-146-147-148-149  επειδή είναι διαγωνισµοί και από την 152 έως και την 158. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης ∆ιονύσιος  -   Ανουσάκης Νικόλαος  και  
Κωνσταντάκης Άγγελος.     
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

  4) την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 



 30 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.                                                                                                                       

                                                                     
                                                                     
    Σοφία Γαρµπή    
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


