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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της  25 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  10η  Αυγούστου   2018 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  10  η  Αυγούστου   του έτους 2018, ηµέρα   Παρασκευή      και 
ώρα 13:30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  21058/ 6-08-2018   
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  έξι   (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                    ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2. Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                             Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                  
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                       Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                        
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                             
5.   Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                          
6. Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος)  
7. Γκισγκίνης Νικόλαος     (προσήλθε στην 253/2018 απόφαση)                                                                                 
    ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   245 / 2018                                                              Α∆Α: ΩΑΥΗΩΕ5-Θ4Φ      
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   θεµάτων    
που εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  
εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και 
αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
αναγκών του ∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των    παρακάτω θεµάτων     εκτός 
ηµερήσιας διάταξης µε θέµα:  
1. Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ 
2. Καθορισµός Τρόπου κατασκευής του έργου: Συντήρηση και επισκευή όµβριων υδάτων οικισµού 
Ασσου ∆/.Ε Ερίσου . 
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των µε αρίθµ. πρωτ.20334/2018 και 20336/2018 αιτήσεων  των υπαλλήλων 
Ιουλίας ∆όριζα και Σταύρου Παπαδάτου. 
4. Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση δικτύου ΦΟΠ   
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν    τα θέµατα  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ   και να εισαχθούν     προς συζήτηση εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος 
Νικόλαος   
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                 Παπαναστασάτος Γεράσιµος -      Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι (6) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ   τα παρακάτω θέµατα    εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για 
συζήτηση και λήψη απόφασης .   
1. Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ 
2. Καθορισµός Τρόπου κατασκευής του έργου: Συντήρηση και επισκευή όµβριων υδάτων οικισµού 
Ασσου ∆/.Ε Ερίσου . 
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των µε αρίθµ. πρωτ.20334/2018 και 20336/2018 αιτήσεων  των υπαλλήλων 
Ιουλίας ∆όριζα και Σταύρου Παπαδάτου. 
4. Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση δικτύου ΦΟΠ   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     246   / 2018                                                      Α∆Α: ΨΩΑ8ΩΕ5-93Λ 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση 
δαπανών ΚΤΕΟ . 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  δίνει  τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο 
οποίος εισηγούµενος το 1ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε 
Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ» όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 
245/2018 απόφαση Α∆Α: ΩΑΥΗΩΕ5-Θ4Φ)     έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από  
19-08-2018  εισήγηση του που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών 
ΚΤΕΟ» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 
συνολικού ποσού 250,00 € στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό      για την 
αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ  των οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς     και αναλυτικά : 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
 1.300,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (∆ιονύσιο Τσιλιµιδό   )             10.6323 ( αριθ. πρωτ. 
21462/2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης)   
 
Με συνηµµένα : α)το αρίθ. 21002/6-08- 2018   έγγραφο Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 
Εγκαταστάσεων και Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
                          β) την  µε  αριθ. πρωτ. 21462/2018  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
                          γ) το αρίθ.  250/2018 Αίτηµα Ανάληψης ∆απάνης. 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η 
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  
τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, 
εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της 
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τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, 
υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον 
µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον 
προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια 
δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη 
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου 
βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν 
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την 
έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά 
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  
του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό       ποσού 1300,,00  € από τον Κ.Α 10.6323 για την αντιµετώπιση 
δαπανών ΚΤΕΟ  των οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος   
                 Παπαναστασάτος Γεράσιµος -      Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το 250/2018 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
3) την  µε  αριθ. πρωτ. 21462/2018  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο 
Τσιλιµιδό    συνολικού  ποσού  1.300,00  € από τον Κ.Α 10.6323  για την αντιµετώπιση δαπανών 
ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .  
2. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   
10/11/2018. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   247 / 2018                                                                    Α∆Α: Ψ36ΖΩΕ5-ΑΧΡ 
ΘΕΜΑ : Καθορισµός Τρόπου κατασκευής του έργου: Συντήρηση και επισκευή όµβριων υδάτων 
οικισµού Ασσου ∆/.Ε Ερίσου . 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      2 ο θέµα   εκτός ηµερήσιας διάταξης  (όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την  245 
/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: Α∆Α: ΩΑΥΗΩΕ5-Θ4Φ)      )   : «Καθορισµός Τρόπου 
κατασκευής του έργου: Συντήρηση και επισκευή όµβριων υδάτων οικισµού Ασσου ∆/.Ε Ερίσου» , 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Βάσει του άρθρου 134 του Ν.4412/2016, τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται µε εγκεκριµένη µελέτη 
εφαρµογής:  
α) Είτε από ειδικευµένους οικονοµικούς φορείς κατά τις κείµενες διατάξεις. Η έγκριση διεξαγωγής 
δηµοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου µε οικονοµικό φορέα.  
β) Είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου µε αυτεπιστασία µέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44, και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση 
προσλαµβάνεται και αµείβεται από τις πιστώσεις του έργου. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας 
ανάθεση λαµβάνεται, προκειµένου για δήµους από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή (πλέον Οικονοµική 
Επιτροπή). 
Ακόµη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 180 του Ν. 4412/16 στα έργα που εκτελούνται από άλλους 
φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, µπορεί µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να γίνεται ο ειδικότερος 
προσδιορισµός των οργάνων και συµβουλίων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν για τα έργα των 
φορέων αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και να γίνονται οι αναγκαίες 
προσαρµογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του και των θεµάτων που ρυθµίζονται µε 
τον παρόντα νόµο για την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Αποφαινόµενα και 
γνωµοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρµοδιότητές 
τους µέχρι την έκδοση νέας απόφασης. 
Συνεπώς, παρόλο που καταργήθηκε το άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 από τον Ν. 4412/16 µε βάση τα 
παραπάνω εξακολουθεί να είναι το αποφαινόµενο όργανο για την απευθείας ανάθεση η Οικονοµική 
Επιτροπή. 
Σύµφωνα µε αριθµ.πρωτ.14844/5-06-2018  θεωρηµένη Τεχνική Έκθεση  της ∆.Τ.Υ για το έργο 
«Καθορισµός Τρόπου κατασκευής του έργου: Συντήρηση και επισκευή όµβριων υδάτων οικισµού 
Ασσου ∆/.Ε Ερίσου» η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.130,00  ευρώ και 
επειδή δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, µπορεί η Οικονοµική Επιτροπή να 
προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.). 
Για την κάλυψη της δαπάνης κατασκευής του ανωτέρω έργου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση  7.200,00  
Ευρώ, στον ΚΑ  30.7336.31 του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου.  
Κατόπιν των ανωτέρω, 
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την ανάθεση κατασκευής του έργου «Συντήρηση και 
επισκευή όµβριων υδάτων οικισµού Ασσου ∆/.Ε Ερίσου» σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-
Κ.Η.Σ.Κ.), βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος αφού επισηµαίνει ότι το έργο αυτό έπρεπε να έχει εκτελεστεί εδώ και πολύ 
καιρό για να σταµατήσει αυτό το όνειδος  στην εν λόγω  περιοχή ,δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση. 

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος   
                 Παπαναστασάτος Γεράσιµος -      Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του: 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- τις διατάξεις του άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  30.7336.31 του προϋπολογισµού  2018  του ∆ήµου πίστωση 7.200,00  
ευρώ  
- την µς αρίθµ. πρωτ. 20757/2-08-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
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ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει την µε αριθµ.πρωτ.14844/5-06-2018  θεωρηµένη Τεχνική Έκθεση  της ∆./νσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών για το έργο «Καθορισµός Τρόπου κατασκευής του έργου: Συντήρηση και επισκευή όµβριων 
υδάτων οικισµού Ασσου ∆/.Ε Ερίσου» µε  εκτιµώµενη  αξία της σύµβασης να  ανέρχεται στο ποσό των 

7.130,00  ευρώ  µε Φ.Π.Α 24%. 
2. Εγκρίνει την ανάθεση κατασκευής του έργου  «Συντήρηση και επισκευή όµβριων υδάτων οικισµού 
Ασσου ∆/.Ε Ερίσου» σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική 
κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.), για την οποία έχει εγγραφεί 
πίστωση 7.200,00  ευρώ, στον ΚΑ 30.7336.31 του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   248 / 2018                                                                          Α∆Α: 78ΓΛΩΕ5-96Ν 
ΘΕΜΑ : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των µε αρίθµ. πρωτ.20334/2018 και 20336/2018 
αιτήσεων  των υπαλλήλων Ιουλίας ∆όριζα και Σταύρου Παπαδάτου. 
 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  στην συνέχεια  της συνεδρίασης εισηγούµενη το 2ο θέµα  
εκτός ηµερήσιας διάταξης ( όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 245/2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α:  ΩΑΥΗΩΕ5-Θ4Φ)  , « Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των µε αρίθµ. 
πρωτ.20334/2018 και 20336/2018 αιτήσεων  των υπαλλήλων Ιουλίας ∆όριζα και Σταύρου 
Παπαδάτου.», θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ. 21075 /6-08-2018 εισήγηση της 
Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία  
αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
            Στις 20 Μαρτίου 2014 συζητήθηκε στο  Μονοµελές Εφετείο Πατρών η από 15-3-2010 έφεση του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς ΚΑΤΑ των α) Σταύρου Παπαδάτου και β) Ιουλίας ∆όριζα  και ΚΑΤΑ της µε αριθ. 
107/2013 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Με την απόφαση αυτή 
έγινε δεκτή η αγωγή των πρώην υπαλλήλων προερχοµένων από τον τέως ∆ήµο Σάµης  και 
συγκεκριµένα το ∆ικαστήριο αναγνώρισε ότι συνδέονται µε τον εναγόµενο ∆ήµο µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου ως διοικητικοί υπάλληλοι. 
 Μετά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης στο ∆ευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο εκδόθηκε η µε αριθ. 
42/2015 απόφαση του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών µε την οποία έγινε δεκτή τυπικά και κατ’ ουσίαν η 
έφεση του ∆ήµου, εξαφάνισε την υπ’ αριθ’ 42/2015 απόφαση, κράτησε και δίκασε την υπόθεση και 
τελικά αναγνώρισε ότι οι ενάγοντες συνδέονται µε το ∆ήµο µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 
αορίστου χρόνου και µε την ιδιότητα των εκπαιδευτών της καλλιτεχνικής καθοδήγησης.  
        Ακολούθως η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µε την µε αριθ. 158/2016  απόφαση  της  
αποφάσισε  την  άσκηση  αναίρεσης  κατά  της ως  
άνω αναφερόµενης υπ’ αριθ. 42/2015 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών και κατατέθηκε 
σχετικά η από 23-06-2016 αίτηση αναίρεσης, η οποία δεν έχει προσδιοριστεί και δεν έχει οριστεί 
δικάσιµος. 
            Με τις από 31-07-2018 (αρ. πρωτ. 20336/2018 και 20334/2018) αιτήσεις ο κ. Σταύρος 
Παπαδάτος και η κ. Ιουλία ∆όριζα αντίστοιχα ζητούν να εξεταστεί η δυνατότητα παραίτησης του ∆ήµου 
από το παραπάνω δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης που εκκρεµεί καταθέτοντας παράλληλα δήλωση 
σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση παραίτησης του ∆ήµου παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα και 
οι ίδιοι από κάθε αξίωση τους κατά του ∆ήµου, η οποία έχει τυχόν γεννηθεί στο χρονικό διάστηµα 
µέχρι την νόµιµη ανάληψη Υπηρεσίας σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 107/2013 απόφασης του Μονοµελούς  
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και η οποία αξίωση τους θα µπορούσε να αφορά αποδοχές, επιδόµατα, 
αποζηµιώσεις, χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κ.λ.π.  ∆ηλώνουν τέλος ότι δεν έχουν 
ασκήσει καµία σχετική αγωγή κατά του ∆ήµου και δεν πρόκειται να ασκήσουν στο µέλλον.  
            Όπως είναι γνωστό µέχρι πρότινος σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. ιδ΄ του Ν.3852/2010 η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, η οποία έχει την αρµοδιότητα για τη λήψη απόφασης άσκησης όλων 
των ενδίκων µέσων, δεν είχε τη δυνατότητα παραίτησης από την άσκηση των ενδίκων µέσων 
προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων 
και γενικά µισθολογικών παροχών ενώ σύµφωνα µε αυστηρές οδηγίες-εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών η µη εξάντληση των ενδίκων µέσων στις εργατικές διαφορές που αφορούσαν µετατροπή 
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συµβάσεων εργασίας από ορισµένου χρόνου σε αορίστου παρείχε  τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί η 
διαδικασία των άρθρων 233 εποµ. του Ν. 3852/2010 περί πειθαρχικής ευθύνης αιρετών. Πλην όµως 
µε το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) καταργήθηκε η υποχρέωση των ΟΤΑ για εξάντληση 
των ενδίκων µέσων σε περιπτώσεις εργατικών διαφορών αλλά και η απαγόρευση παραίτησης από 
αυτά.  
           Επισηµαίνεται ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις που ο ∆ήµος µας είχε συζητήσει αιτήσεις 
αναίρεσης κατά αποφάσεων τακτοποίησης υπαλλήλων, στο πλαίσιο της ως άνω αναφερόµενης 
υποχρέωσης των ΟΤΑ, η αίτηση δεν είχε ευδοκιµήσει µε αποτέλεσµα την απόρριψη αυτής. Επιπλέον 
εν προκειµένω, η τυχόν διεκδίκηση από τους αιτούντες αποδοχών για το διάστηµα από την έκδοση της 
αρχικής δικαστικής απόφασης µέχρι τη νόµιµη ανάληψη υπηρεσίας θα επιβαρύνει, σε περίπτωση 
ευδοκίµησης, υπέρµετρα τα οικονοµικά του ∆ήµου ενώ η ρητή δήλωση των αιτούντων περί 
ανεπιφύλακτης παραίτησης από τη διεκδίκηση χρηµατικών αξιώσεων αξιολογείται κατά την άποψη µου 
ως συµφέρουσα για το ∆ήµο µας µε δεδοµένο µάλιστα ότι οι εν λόγω από τις 30-01-2014  υπηρετούν 
πλέον ως υπάλληλοι του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε σύµβαση εργασίας  αορίστου χρόνου. 
           Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.   
     
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

                      Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος   
                 Παπαναστασάτος Γεράσιµος -      Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 

Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
Την αριθ. 21075/ 6-08-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Να γίνουν δεκτές   οι  από 31-07-2018 (αρ. πρωτ. 20336/2018 και 20334/2018) αιτήσεις του κ. 
Σταύρου Παπαδάτου και της  κ. Ιουλίας  ∆όριζα αντίστοιχα που ζητούν να εξεταστεί η δυνατότητα 
παραίτησης του ∆ήµου από το παραπάνω δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης που εκκρεµεί 
καταθέτοντας παράλληλα δήλωση σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση παραίτησης του ∆ήµου 
παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα και οι ίδιοι από κάθε αξίωση τους κατά του ∆ήµου, η οποία έχει 
τυχόν γεννηθεί στο χρονικό διάστηµα µέχρι την νόµιµη ανάληψη Υπηρεσίας σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 
107/2013 απόφασης του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και η οποία αξίωση τους θα 
µπορούσε να αφορά αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις, χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης κ.λ.π. και που δηλώνουν τέλος ότι δεν έχουν ασκήσει καµία σχετική αγωγή κατά του ∆ήµου και 
δεν πρόκειται να ασκήσουν στο µέλλον.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     249  / 2018                                                                  Α∆Α: ΨΛ81ΩΕ5-5ΘΧ 
ΘΕΜΑ: Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση δικτύου ΦΟΠ   
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας   την  συνεδρίαση  δίνει  τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο 
οποίος εισηγούµενος το 4 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης (όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 
245  /2018 απόφασή  Α∆Α: ΩΑΥΗΩΕ5-Θ4Φ   ): «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο 
Υπάλληλο για επέκταση ΦΟΠ» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 9-08-2018  εισήγηση του που 
έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση δικτύου ΦΟΠ» 
Ζητείται η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού  2.314,86 € στον υπάλληλο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κ. Βαλλιάνου Ελένη    για την επέκταση ΦΟΠ σύµφωνα µε την αρίθ. 250 /2018 απόφαση 
∆.Σ   και αναλυτικά : 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
2.314,86  €         ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (Βαλλιάνου Ελένη )    20.7325.02 (250/2018  
                                                                                                                             απόφ. ∆.Σ ) 
 
Με συνηµµένα : α)αίτηµα  ανάληψης δαπάνης.(248/2018) 
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                          β)  απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης.(626/2018) 
                          γ) την  250/2018  απόφαση ∆.Σ. 
                          δ) εισήγηση Οικ. Υπηρεσίας 
                         ε) έγγραφα ∆Ε∆∆ΗΕ.  
 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η 
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  
τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, 
εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της 
τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, 
υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον 
µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον 
προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια 
δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη 
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου 
βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν 
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την 
έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά 
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  
του ∆ήµου κ.   Ελένη Βαλλιάνου     ποσού 2.314,86    € από τον Κ.Α 20.7325.02  για επέκταση του 
δικτύου ΦΟΠ  στον οικισµό Αθέρα της ∆. Ε Παλλικής . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 

                    Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος   
                 Παπαναστασάτος Γεράσιµος -      Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 
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 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το 248/2018  αίτηµα 
3) την µε αρίθµ. πρωτ. 626/2018   απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης    
4) την  250/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
5) την µε αρίθµ. πρωτ. 21413/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
6)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.   Ελένη 
Βαλλιάνου   συνολικού  ποσού 2.314,86  € από τον Κ.Α 20. 7325.02 για την επέκταση ΦΟΠ στον 
οικισµό Αθέρα της ∆. Ε Παλλικής σύµφωνα µε την  250 /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   
10/11/2018. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     250 / 2018                                                        Α∆Α: ΩΙΞ3ΩΕ5-ΕΩΜ 
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε παραχώρηση αιγιαλού για απλή χρήση στη θέση Αγία Βαρβάρα περιοχής ∆. 
Ε    Ελειού -Πρόννων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας   την  συνεδρίαση  εισηγούµενος το 2 ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης «Σχετικά µε παραχώρηση αιγιαλού για απλή χρήση στη θέση Αγία 
Βαρβάρα περιοχής ∆. Ε    Ελειού -Πρόννων.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθµ. πρωτ. 20675/ 
2-08-2018  εισήγηση του Προϊσταµένου Εσόδων και Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
κ. Σπυρίδωνα Γιαννάκη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει  να γίνει δεκτή η εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας , να µην κηρυχθεί έκπτωτος 
ο πλειοδότης της δηµοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης  αιγιαλού της θέσης Κατελειός Αγία 
Βαρβάρα Θ1 ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού –Πρόννων ,κ, Παπαδάτος Επίµαχος και να του επιστραφεί η 
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µε αρίθµ. 172/27-03-2018 εγγυητική επιστολή που κατέθεσε για την συµµετοχή του στην εν λόγω 
δηµοπρασία συνολικού ποσού εννιακοσίων (Ευρώ 900,00 €) του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. 
 

                    Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος   
                 Παπαναστασάτος Γεράσιµος -      Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 

 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)την  µε αρίθµ. πρωτ. 20675/ 2-08-2018  εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Να µην κηρυχθεί έκπτωτος ο πλειοδότης της δηµοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης 
αιγιαλού της θέσης «Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ1» της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού –Πρόννων 
κ. Παπαδάτος Επίµαχος . 

2.  Να  επιστραφεί στον κ. Παπαδάτο Επίµαχο   η  αρίθµ. 172/27-03-2018 εγγυητική επιστολή 
που κατέθεσε για την συµµετοχή του στην εν λόγω δηµοπρασία συνολικού ποσού 
εννιακοσίων Ευρώ (900,00 €) του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  251   / 2018                                                                     Α∆Α: 6ΞΜΖΩΕ5-Π3Α 
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της  223/24-07-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής  ( εφαρµογή του  
άρθρου  203 του Ν 4555-19-07-2018) 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   θέτει υπόψη 
των Μελών της Επιτροπής το  3 o θέµα    ηµερήσιας διάταξης : «Ανάκληση της  225/24-07-2018 
απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής  ( εφαρµογή του  άρθρου  203 του Ν 4555-19-07-2018)», 
θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:                                               
Με το άρθρο 203 του ψηφισθέντος νοµοσχεδίου 4555/19-07-2018  του Προγράµµατος “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι”, απονέµεται στον ∆ήµαρχο η αρµοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 
διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των 
πιστώσεων που εγγράφονται µε αναµόρφωση).  
 Ορίζεται επίσης ρητά ότι, για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής, δεν απαιτείται προηγούµενη 
απόφαση συλλογικού οργάνου, παρά µόνο εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειµένου να 
επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης.  
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του ∆ηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η 
συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού, Οπότε, εν προκειµένω, απαιτείται προς τούτο απόφαση 
του δηµοτικού συµβουλίου, πριν τη διάθεση της πίστωσης από το ∆ήµαρχο. 
 
Τέλος, αντικαθίσταται η περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 µε την οποία αποτελούσε 
αρµοδιότητα της Οικονοµικής επιτροπής η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων και 
προστίθεται µε την αντικατάσταση αυτή στις αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής και η λήψη 
απόφασης για απευθείας ανάθεση προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις καθώς και η λήψη απόφασης για µία και µόνο 
τροποποίηση έως 5% του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων ποσού έως 120.000,00  
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
Επειδή   τις 24-07-2018 η Επιτροπή µας µε την 223/2018 απόφασή της προέβη στην  598/2018 
ανάληψη υποχρέωσης για την Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  κ.  Αικατερίνη Ελευθεράτου  για την αντιµετώπιση δαπανών κτηµατολογίου συνολικού 
ποσού 1.000,00 €  εφόσον  η αρµοδιότητα ανήκει πλέον στο ∆ήµαρχο , καλείστε για την ανάκληση της 
εν λόγω απόφασης.  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  

                    Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος 
Νικόλαος  -Παπαναστασάτος Γεράσιµος -      Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 
 
                   Και αφού έλαβε υπόψη: 

 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
την 223/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
 το άρθρο 203 του Ν 4555/2018  
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου: 
 
 
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ανακαλεί την 223 /24-07-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  σύµφωνα µε την οποία  : 
 
1. Εγκρίθηκε η  δαπάνη ποσού 1.000,00  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  
Κ.Α 00.6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών , δικηγόρων συµβολαιογράφων , υποθηκοφυλάκων και 
κτηµατολογίου ». 
2. Εγκρίθηκε  η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  
Ελευθεράτου Αικατερίνη     συνολικού  ποσού 1.000,00  € από τον Κ.Α 00.6111  για την αντιµετώπιση 
δαπανών κτηµατολογίου .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    252  / 2018                                                               Α∆Α: ΩΑΣ1ΩΕ5-ΨΥΒ 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκποίησης συλλογή αποµάκρυνσης και διαχείρισης 
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το  5ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: 
«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκποίησης συλλογή αποµάκρυνσης και διαχείρισης 
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. »έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αριθ. 20752/2-08-2018 διαβιβαστικό  του Προέδρου   της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
∆ηµοπρασιών κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου     σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην 
Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 20751/2-08-2018 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  
οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:    
                                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  20751 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την  2αν Αυγούστου 2018, ηµέρα  Πέµπτη και ώρα  10.00 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική  συνεδρίαση στο  ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της 
αρ. πρωτ. 19877/2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας 
δηµοπρασιών, για να διενεργήσει φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό εκποίησης, συλλογής, 
αποµάκρυνσης και διαχείρισης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ. 19211/2018 διακήρυξη  του ∆ηµάρχου,  η οποία  
δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ.    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Σπυρίδων  Ματιάτος (Πρόεδρος) 
2)  Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
3)   Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας)  
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Στις 10.00 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από 
τους ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν 
δικαιολογητικά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
    Εκποίηση,  συλλογή, αποµάκρυνση και διαχείριση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 
    (ΟΤΚΖ)  εντός των ορίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης:  
 
 
Εγγυητής:  
 

 
 
        
           

 
 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 

           
           

 

Στη συνέχεια και ώρα           π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις 
οικονοµικές τους προσφορές.  
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
           Εκποίηση συλλογή, αποµάκρυνση και διαχείριση εγκαταλελειµµένων  
            οχηµάτων  (ΟΤΚΖ)  εντός των ορίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 
 

 
 

 

  2.  
 
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
      Ο  Πρόεδρος                                               -                                                         - 
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                
      Τα  µέλη  
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                    
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του εν λόγω Πρακτικού και την κήρυξή ΑΓΟΝΟΥ του διαγωνισµού 
για την εκποίηση  εγκαταλελειµµένων οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

         Την εισήγηση του Προέδρου   ψηφίζουν  : Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος   
                 Παπαναστασάτος Γεράσιµος -      Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 
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  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  161 /2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  220/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α: 
6∆5ΡΩΕ5-ΛΑΘ. 
4) Το  20751 / 2  -08-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
7)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 20751/2-07-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής  
πλειοδοτικού  φανερού  διαγωνισµού   εκποίησης  εγκαταλελειµµένων οχηµάτων που θα 
περισυλλεχθούν εντός των ορίων του ∆ήµου, µε τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριµένο 
σηµείο συλλογής Οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του 
Π.∆.116/2004. 
 2) Κηρύσσει  ΑΓΟΝΟ τον  πλειοδοτικό φανερό  διαγωνισµό   εκποίησης  εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων που θα περισυλλεχθούν εντός των ορίων του ∆ήµου, µε τελικό σκοπό την παράδοσή τους 
σε εγκεκριµένο σηµείο συλλογής Οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 23 του Π.∆.116/2004. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    253 / 2018                                                                         Α∆Α: 6ΠΝΛΩΕ5-0ΗΚ 
ΘΕΜΑ : 10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 
2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 4 o θέµα  
ηµερήσιας διάταξης : «10 η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την  από  8 -08-2018 εισήγηση του  Προϊσταµένου  του Τµήµατος Προϋπολογισµού της 
∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 
 

1. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης προέκυψε φόρος µαζί µε την προκαταβολή 
φόρου 179.433,21 ευρώ και χαρτόσηµο-ΟΓΑ χαρτοσήµου 28.797,17 ευρώ. Η εγγεγραµµένη 
πίστωση στον π/υ στον Κ.Α. Εξόδων 00.6331.00 µε τίτλο «Απόδοση φόρου εισοδήµατος 
Νοµικών Προσώπων» ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 ευρώ και στον Κ.Α. Εξόδων 
00.8242.00 µε τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων – απόδοση χαρτοσήµου και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου ενοικίων» στο ποσό των 28.000,00 ευρώ. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε: 
- την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6331.00 µε τίτλο «Απόδοση φόρου εισοδήµατος 
Νοµικών Προσώπων» µε το ποσό των 110.000,00 ευρώ. 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.35 µε τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών 
αποφάσεων» και διαµορφωµένη πίστωση 301.340,85 ευρώ µε το ποσό των 50.000,00 ευρώ. 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και 
λοιπές αποζηµιώσεις» και διαµορφωµένη πίστωση 123.953,43 ευρώ µε το ποσό των 
60.000,00 ευρώ. 
- την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.8242.00 µε τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 
– απόδοση χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου ενοικίων» µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 
- την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 4142.03 µε τίτλο «Χαρτόσηµο Ενοικίων 3%» µε το 
ποσό των 4.000,00 ευρώ. 
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-την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 4142.04 µε τίτλο «ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ενοικίων» µε 
το ποσό των 1.000,00 ευρώ. 
 

2. Μετά από σχετική µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την προµήθεια αντλιών 
για την λειτουργία του Ενυδρείου Ληξουρίου συνολικού κόστους 1.488,00 ευρώ και σχετική 
εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.7135.28 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών για την λειτουργία 
του Ενυδρείου Ληξουρίου» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 1.488,00 ευρώ. 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7331.05 µε τίτλο «Αποκατάσταση πλατείας 
Πεσόντων Ληξουρίου» και διαµορφωµένη πίστωση 4.000,00 ευρώ µε το ποσό των 1.488,00 
ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος. 

3. Μετά από την έκτακτη κατάσταση που δηµιουργήθηκε από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 
Ιουλίου 2018 στους ∆ήµους Ραφήνας-Μαραθώνος-Πικερµίου και Μεγάρων και προκειµένου 
και ο ∆ήµος µας να συνεισφέρει οικονοµικά, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία 
του Κ.Α. Εξόδων 00.6739.11 µε τίτλο «Οικονοµική ενίσχυση πληγέντων από τις πυρκαγιές 
στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ. 

4. Μετά την έκδοση της αριθµ. πρωτ. 37479/20-07-2018 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών περί 
Ένταξης Πράξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις» συνολικού ποσού 187.900,00 ευρώ, το οποίο επιµερίζεται ως εξής: 
 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε € 
 

Π∆Ε ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 187.900,00 € 
 

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΥ 0,00 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ 187.900,00 € 

 
και λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε την αριθµ. 178/2018 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου µας περί αποδοχής συµµετοχής στο ανωτέρω πρόγραµµα για την 
χρηµατοδότηση επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και συγκεκριµένα του 3ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Αργοστολίου, του ∆ηµοτικού Σχολείου Κεραµειών, του Γυµνασίου-
Λυκείου Σάµης και του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ληξουρίου καθώς και σχετική εισήγηση του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τα κάτωθι: 
- την αποδοχή του συνολικού ποσού επιχορήγησης από την ΣΑΕ 055 του Υπουργείου 
Εσωτερικών ύψους 187.900,00 ευρώ. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδου 1322.42 µε τίτλο «Επιχορήγηση για την επισκευή, 
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις από το πρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και εγγραφή πίστωσης ποσού 187.900,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση Π∆Ε 
ΣΑΕ055 και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 61.6261.01 µε τίτλο «Επισκευή & συντήρηση 3ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Αργοστολίου (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» και εγγραφή πίστωσης ποσού 20.631,53 
ευρώ µε χρηµατοδότηση Π∆Ε ΣΑΕ055 και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος, 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 61.6261.02 µε τίτλο «Επισκευή & συντήρηση ∆ηµοτικού 
Σχολείου Κεραµειών (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» και εγγραφή πίστωσης ποσού 91.251,57 ευρώ µε 
χρηµατοδότηση Π∆Ε ΣΑΕ055 και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 61.6261.03 µε τίτλο «Επισκευή & συντήρηση Γυµνασίου-
Λυκείου Σάµης (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» και εγγραφή πίστωσης ποσού 33.034,53 ευρώ µε 
χρηµατοδότηση Π∆Ε ΣΑΕ055 και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 
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- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 61.6261.04 µε τίτλο «Επισκευή & συντήρηση 1ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Ληξουρίου (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» και εγγραφή πίστωσης ποσού 42.982,37 
ευρώ µε χρηµατοδότηση Π∆Ε ΣΑΕ055 και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος, 
 

5. Σε συνέχεια του προγραµµατισµού του ∆ήµου µας για την εκτέλεση του Προγράµµατος 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ για τις παιδικές χαρές όπου επιχορηγεί τον ∆ήµο µας µε το ποσό των 
211.995,31 ευρώ και λαµβάνοντας υπόψη την 7η αναµόρφωση π/υ και την σχετική εισήγηση 
του Τµήµατος Προγραµµατισµού, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδου 1322.40 µε τίτλο «Επιχορήγηση για την ανακατασκευή 
παιδικών χαρών από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» µε το ποσό των 16.200,00 ευρώ µε 
χρηµατοδότηση Π∆Ε ΣΑΕ055 και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 61.7135.04 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
παιδικών χαρών ∆.Κ. Οµαλών και εγγραφή πίστωσης ποσού 11.200,00 ευρώ µε 
χρηµατοδότηση Π∆Ε ΣΑΕ055 και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.19 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
παιδικών χαρών ∆.Ε. Οµαλών» και εγγραφή πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ µε 
χρηµατοδότηση Α.Π.Ε. για έργα τοπικής ανάπτυξης σε περιοχές εντός της Περιφέρειας του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς όπου είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. και την ανάλογη µεταβολή του 
Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.16 µε τίτλο «Έργα τοπικής ανάπτυξης σε 
περιοχές εντός ορίων δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων όπου είναι εγκατεστηµένοι 
σταθµοί Α.Π.Ε. προς κατανοµή» µε διαµορφωµένη πίστωση 18.725,00 ευρώ κατά ποσό 
1.000,00 ευρώ. 
-την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.10 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση 
οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. Ερίσου» και διαµορφωµένη πίστωση 9.400,00 ευρώ κατά 
5.000,00 ευρώ, και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 61.7135.03 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση 
οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. Ερίσου» και διαµορφωµένη πίστωση 15.000,00 ευρώ µε το 
ποσό των 5.000,00 ευρώ, και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 
 

6. Μετά την προσκόµιση από την Τεχνική Υπηρεσία του 1ου λογαριασµού του έργου µε τίτλο 
«∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής-Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα» 
ποσού 76.100,00 ευρώ το οποίο χρηµατοδοτείται από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και σχετική εισήγηση του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 61.7336.01 µε τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού 
χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Σταδίου Ανδρέας Βεργωτής» και διαµορφωµένη πίστωση 50.000,00 
ευρώ µε το ποσό των 26.100,00 ευρώ. 
- την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 1322.34 µε τίτλο «Επιχορήγηση για το έργο 
"Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Σταδίου Ανδρέας Βεργωτής"» και 
διαµορφωµένη πίστωση 50.000,00 ευρώ µε το ποσό των 26.100,00 ευρώ. 
- την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος. 
 

7. Μετά από σχετική ενηµέρωση από την αρµόδια υπάλληλο έκδοσης και εκκαθάρισης της 
µισθοδοσίας του ∆ήµου µας σχετικά µε µεταβολή των κρατήσεων των αιρετών και των 
υπαλλήλων ειδικών θέσεων σε εφαρµογή του ν. 4387/2016, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
µεταβολή του προϋπολογισµού ως ακολούθως: 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6053.01 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ» και 
διαµορφωµένη πίστωση 13.989,00 ευρώ κατά 15.000,00 ευρώ. 
 

8. Εξετάζοντας τα απολογιστικά στοιχεία του Κ.Α. Εξόδων 00.6515 µε τίτλο «Αµοιβές και 
προµήθειες τραπεζών» και διαµορφωµένη πίστωση 12.000,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυσή του µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ. 
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9. Εξετάζοντας τα απολογιστικά στοιχεία κωδικών που αφορούν την διαδικασία έκδοσης 
ενεργειακών πιστοποιητικών παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.19 µε τίτλο «Υπηρεσίες ενεργειακής πιστοποίησης 
κτιρίων» και διαµορφωµένη πίστωση 2.000,00 ευρώ µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6262.20 µε τίτλο «Υπηρεσίες ενεργειακής πιστοποίησης 
λοιπών εγκαταστάσεων πλην κτιρίων» και εγγραφή πίστωσης 3.000,00 ευρώ, µε 
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. 

 
10. Μετά την αριθµ. πρωτ. 1025/31-07-2018 απόφαση ένταξης της Πράξης «Προµήθεια 

Εξοπλισµού Συλλογής Βιοαποβλήτων και Πράσινων Σηµείων ∆ήµου Κεφαλλονιάς» µε 
κωδικό ΟΠΣ 5007706 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειοφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ποσού 1.450.552,00 ευρώ και σχετική εισήγηση του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
-την αποδοχή του συνολικού ποσού επιχορήγησης από το ΕΣΠΑ ύψους 1.450.552,00 ευρώ. 
-την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1321.17 µε τίτλο «Επιχορήγηση για το Έργο "Προµήθεια 
Εξοπλισµού Συλλογής Βιοαποβλήτων και Πράσινων Σηµείων ∆ήµου Κεφαλλονιάς-ΕΣΠΑ"» 
και εγγραφή πίστωσης έτους 2018 ποσού 250.000,01 ευρώ 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 62.7135.01 µε τίτλο «Προµήθεια Συλλογής Βιοαποβλήτων 
και Πράσινων Σηµείων ∆ήµου Κεφαλλονιάς - ΕΣΠΑ- ΟΠΣ 5007706» και εγγραφή πίστωσης 
ποσού 250.000,00 ευρώ. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 62.7135.02 µε τίτλο «Προµήθεια Εξοπλισµού και 
κατασκευή Κεντρικού Πράσινου Σηµείου ∆ήµου Κεφαλλονιάς - ΕΣΠΑ- ΟΠΣ 5007706» και 
εγγραφή πίστωσης ποσού 0,01 ευρώ. 
- την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2018. 
 

11. Μετά την αριθµ. πρωτ. 2802/30-07-2018 απόφαση ένταξης της Πράξης «Συµπλήρωση του 
αναγκαίου εξοπλισµού για παρεµβάσεις πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών και 
λοιπών συµβάντων φυσικών καταστροφών στην Κεφαλλονιά» µε κωδικό ΟΠΣ 5010875 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» ποσού 1.673.520,00 ευρώ, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
-την αποδοχή του συνολικού ποσού επιχορήγησης από το ΕΣΠΑ ύψους 1.673.520,00 ευρώ. 
-την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1321.18 µε τίτλο «Επιχορήγηση για το Έργο " 
Συµπλήρωση του αναγκαίου εξοπλισµού για παρεµβάσεις πρόληψης και καταστολής δασικών 
πυρκαγιών και λοιπών συµβάντων φυσικών καταστροφών στην Κεφαλλονιά -ΕΣΠΑ"» και 
εγγραφή πίστωσης έτους 2018 ποσού 500.000,00 ευρώ 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 69.7135.01 µε τίτλο «Συµπλήρωση του αναγκαίου 
εξοπλισµού για παρεµβάσεις πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών και λοιπών 
συµβάντων φυσικών καταστροφών στην Κεφαλλονιά -ΕΣΠΑ- ΟΠΣ 5010875» και εγγραφή 
πίστωσης ποσού 500.000,00 ευρώ. 
 

12. Εξετάζοντας τα απολογιστικά στοιχεία του Κ.Α. Εξόδων 10.7133 µε τίτλο «Έπιπλα σκεύη 
λοιπός εξοπλισµός» και διαµορφωµένη πίστωση 8.000,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε: 
- την ενίσχυσή του ανωτέρω Κ.Α. Εξόδων µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ. 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6654 µε τίτλο «Προµήθεια λοιπού υλικού» και 
διαµορφωµένη πίστωση 12.000,00 ευρώ µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ. 
 

13. Εξετάζοντας τα απολογιστικά στοιχεία του Κ.Α. Εξόδων 00.6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών, 
συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής)» και διαµορφωµένη πίστωση 40.293,60 ευρώ, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του µε 12.000,00 ευρώ. 
 

14. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων Κ.Α. Εξόδων που χρηµατοδοτούνται από την 
ΣΑΤΑ, συνεννόηση από τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους και σχετική εισήγηση του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:  



 850 

-την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7331.05 µε τίτλο «Αποκατάσταση πλατείας 
Πεσόντων Ληξουρίου» και διαµορφωµένη πίστωση 4.000,00 ευρώ µε το ποσό των 2.512,00 
ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος. 
-την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 20.7413.01 µε τίτλο «Τεχνική µελέτη περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α) στη θέση "ΒΟΡΑΤΟ" Τ.Κ. 
Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής» και διαµορφωµένη πίστωση 23.763,12 ευρώ κατά ποσό 15.564,85 
ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος λόγω υπογραφής. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.11 µε τίτλο «Σύνταξη φακέλου για την καταγραφή 
των συνθηκών της περιοχής για την κατασκευή τοε έργου: "Κατασκευή πρόσβασης στην 
παραλία Πλατιά Άµµος του ∆.∆. Παλικής"» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 20.047,08 ευρώ και 
την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος. 
 

15. Μετά την υπογραφή συµβάσεων και την εξέταση των απολογιστικών στοιχείων των ανάλογων 
Κ.Α. Εξόδων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω µεταβολή: 

• Την µείωση του Κ.Α. Εξόδων 70.6162.28 µε τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργίας-υποδοχής 
κυλικείου παραλίας Μύρτου ∆.Ε. Πυλαρέων» και διαµορφωµένη πίστωση 74.000,00 ευρώ µε 
το ποσό των 30.005,71 ευρώ 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. 70.6162.26 µε τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργίας-υποδοχής 
κυλικείου και παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆.Ε. Αργοστολίου» και διαµορφωµένη πίστωση 
65.000,00 ευρώ µε το ποσό των 12.105,33 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 10.6634 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού» και διαµορφωµένη πίστωση 30.311,064 ευρώ µε το ποσό των 7.810,76 ευρώ. 

 
16. Μετά από το αριθµ. πρωτ. 549/07-08-2018 έγγραφο Αντιδηµάρχου Πολιτικής Προστασίας 

σχετικά µε την επιχορήγηση των εθελοντικών οµάδων ∆ήµου Κεφαλλονιάς και την δήλωση 
της Εθελοντικής Οµάδας 21ας Λειβαθούς ότι επιθυµούν τα χρήµατα που θα έπαιρναν να 
δοθούν για την αποψίλωση της βλάστησης σε δρόµους της ∆.Ε. Λειβαθούς, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε: 

• Την µείωση πίστωσης του 00.6735.02 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε εθελοντικές οµάδες 
Πυροπροστασίας» και διαµορφωµένη πίστωση 18.000,00 ευρώ µε το ποσό των 3.000,00 
ευρώ 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6279.03 µε τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας 
στο οδικό δίκτυο και λοιπούς Κοινόχρηστους χώρους ∆.Ε. Λειβαθούς (Πολιτική Προστασία)» 
και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

 
Μετά από την παραπάνω αναµόρφωση το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 57.815,54 ευρώ.  

Αργοστόλι 08/08/2018 
 

Ο συντάξας                                                                                      Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                           Μαντζουράτος Θεόδωρος  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του  παραπάνω σχεδίου της 10ης αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού 2018 και την εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι  ψηφίζει  τις παραγράφους 3 -4 – 5 - 6 – 7- 9—10 --11-  14 και  16  
, για τις παραγράφους  1-2- 8 --12 και 13 ψηφίζει ΛΕΥΚΟ , και καταψηφίζει την παράγραφο 15.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ‘ότι ψηφίζει τις παραγράφους 3-4-5-6-8-10-11  , από την 
παράγραφο 14 διαφωνεί µε την µείωση του Κ.Α για την πλατεία πεσόντων του Ληξουρίου και ψηφίζει 
τα υπόλοιπα.  
Καταψηφίζει την παράγραφο 15 και ψηφίζει ΛΕΥΚΟ για την παράγραφο 16. 

                 Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος   
                 Παπαναστασάτος Γεράσιµος -      Ηλίας Κουρκουµέλης . 

Και αφού έλαβε υπόψη:              
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− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 

      την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018    

� την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

�  (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 10ης  Αναµόρφωσης –Τροποποίησης 
Προϋπολογισµού έτους  2018 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού 
του  έτους 2018   και   εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
                                                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                               Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                            
                                                                                                                            Παπαδάτος Νικόλαος                                                       
                                                                                                                              Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                            
                                                                                                                            Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                         
                                                                                                                                 Μινέτος ∆ιονύσιος  
                                                                                                                              Γκισγκίνης Νικόλαος      
 
    Σοφία Γαρµπή  
    Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών          
 


