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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της  30 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  11 η  Νοεµβρίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  11 η   Νοεµβρίου   του έτους 2015, ηµέρα   Τέταρτη     και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   
42965  /5 -11-2015 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                                                                                                     Φλωράτος Θεόδωρος                                                                                                                                                                           
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                   Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                 
3.  Ανουσάκης Νικόλαος   (ΑΠΩΝ στις 353-354-355 & 356/2015)                         Ζαπάντης Ανδρέας     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                            Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                         
5. Αλέξανδρος Μοσχονάς (αναπληρ.  Μέλος ΑΠΩΝ στις  357& 358 /2015)           Λυκούδης ∆ιονύσιος     
    
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της Επιτροπής προς 
συζήτηση τα παρακάτω θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 
1.Άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων για την ακύρωση της µε αριθµό 30299/16-09-2015 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης. 
2. Αποδέσµευση πίστωσης 69.388,85  € σχετικά µε την αναβάθµιση φωτισµού κοιν/στων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση 
ενέργειας. 
3. Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης της προµήθειας για την αναβάθµιση φωτισµού κοιν/στων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση 
ενέργειας. 
Τα Μέλη Οµόφωνα αποφασίζουν την συζήτησή του. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     348  / 2015                                                                    Α∆Α: 7ΗΟ5ΩΕ5-ΠΗΟ                                            
ΘΕΜΑ : Άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων για την ακύρωση της µε αριθµό 30299/16-09-2015 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 
 
   Στην συνέχεια η  Πρόεδρος    ,  δίνει τον λόγο στην  Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου  η 
οποία  εισηγούµενη το παραπάνω  1 o θέµα  εκτός  ηµερήσιας  διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 43136 / 6-11-2015 
εισήγηση της  ,  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
 
  Την 04.08.2015 γνωστοποιήθηκε στον ∆ήµο µας η µε αριθµό 13866/1367/03.08.2015 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου µε την οποία αποφασίστηκε ο 
ορισµός του ∆ήµου µας, ο οποίος αποτελεί τον δήµο της έδρα του Νοµού Κεφαλληνίας, όπως παράσχει την απαιτούµενη 
διοικητική υποστήριξη στο όµορο ∆ήµο Ιθάκης εντός του ίδιου νοµού, κυρίως ως προς το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό, ώστε 
να λειτουργεί απρόσκοπτα το Πολεοδοµικό Γραφείου του ∆ήµου Ιθάκης, λόγω έλλειψης προσωπικού, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2 και 3 του ν. 3852/2010. 
Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας σύµφωνα µε την µε αριθ. 295/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής άσκησε 
για τους αναφερόµενους σε αυτή λόγους ιεραρχική προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε µε την µε αριθ. 30299/16-09-2015 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί αίτηση ακύρωσης 
στο Συµβούλιο της Επικρατείς εντός 60 ηµερών από την κοινοποίησή της.  
 Επειδή η ως άνω απόφαση δεν έχει εξετάσει την αντικειµενική αδυναµία του ∆ήµου µας ως προς τη δυνατότητα  
παροχή της διοικητικής υποστήριξης συντρέχουν λόγοι για την άσκηση κατά αυτής της εκ του νόµου προβλεπόµενης αίτησης 
θεραπείας για την επανεξέταση της υπόθεσης απευθυνόµενης στον Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
και παράλληλα αίτησης ακύρωσης αυτής απευθυνόµενη στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα προτείνεται η άσκηση 
αίτησης αναστολής σε περίπτωση µη ευδοκίµησης της αίτησης θεραπείας. Επειδή η άσκηση αυτής απαιτεί εξειδικευµένες 
γνώσεις και εµπειρία στο χειρισµό ανάλογων υποθέσεων καθώς και ικανότητα παράστασης στο Συµβούλιο της Επικρατείας 
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προτείνεται ο ορισµός εξειδικευµένου δικηγόρου για το χειρισµό αυτής. Ο ίδιος δικηγόρος σε περίπτωση µη ευδοκίµησης της 
αίτησης θεραπείας θα προβεί σε κατάθεσης αίτησης αναστολής της εκτέλεση της πιο πάνω απόφασης. 
 Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιβ΄και ιε΄, είναι αρµόδια για τη λήψη 
απόφασης σχετικά µε την άσκηση προσφυγών και πρόσληψης δικηγόρου, παρακαλείται όπως αποφασίσει: α) για την 
άσκηση από τον ∆ήµο µας αίτησης θεραπείας κατά της µε αριθµό 30299/2015 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και εξουσιοδοτήσει σχετικά το ∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς, β) για την άσκηση αίτησης ακύρωσης 
απευθυνόµενης στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά της παραπάνω απόφασης και στην περίπτωση µη ευδοκίµησης της 
αίτησης θεραπείας την άσκηση αίτησης για την αναστολή εκτέλεσης αυτής και γ) για τον ορισµό δικηγόρου µε εξειδικευµένη 
γνώση και εµπειρία ως προς το χειρισµό των εν λόγω υποθέσεων που αφορούν την κατάθεση και συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης και επικουρικά και εφόσον χρειαστεί της αίτησης αναστολής. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  :  
Η Πρόεδρος προτείνει να οριστεί η δικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ –Ν ΧΛΕΠΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», η οποία διαθέτει  εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία ως προς το χειρισµό των υποθέσεων που αφορούν την 
κατάθεση και συζήτηση της αίτησης ακύρωσης και επικουρικά και εφόσον χρειαστεί της αίτησης αναστολής καθώς επίσης 
διαθέτει  και την ικανότητα παράστασης στο Συµβούλιο της Επικρατείας , επιπροσθέτως προτείνει η  αµοιβή της παραπάνω 
εταιρίας να καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Είναι ένα ζήτηµα το οποίο έχει ξαναρθεί στην Οικονοµική Επιτροπή και έχει 
απασχολήσει και τον τύπο και το γειτονικό νησί της Ιθάκης. Για µας αυτό   είναι υπεκφυγή ,δηλαδή να έχετε καταργήσει στον 
Ο. Ε Υ του ∆ήµου το 30% των  οργανικών  θέσεων   εδώ και τρία χρόνια και πιθανόν να καταργηθούν κι άλλες , να µην 
διεκδικείτε την στελέχωση των Υπηρεσιών του ∆ήµου µε µόνιµο προσωπικό αλλά να αποδέχεστε τα πεντάµηνα τα δίµηνα και 
τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας και µάλιστα  σε µια υπηρεσία που χρειάζεται επιστηµονικό προσωπικό µε εµπειρία 
και εξειδίκευση που µόλις µάθει το αντικείµενο και προσαρµοστεί ο υπάλληλος  λήγει η σύµβασή του και φεύγει  .  Το ζήτηµα 
της πολεοδοµίας είναι µια βασική λειτουργία   µιας περιοχής – ενός ∆ήµου και πρέπει να το υποστηρίξουµε µε ότι προσωπικό 
έχουµε , δεν µπορεί δηλαδή  κάποιος κάτοικος της Ιθάκης που θέλει  µια οικοδοµική άδεια ή  µια τροποποίηση της,  να τρέχει 
στην Κεφαλλονιά ή  την Πάτρα. Είναι ένα κοινωνικό πρόβληµα που  πρέπει να το λύσουµε , η θέση µας είναι ότι πρέπει να 
υποστηρίξουµε  διοικητικά την λειτουργία του γραφείου πολεοδοµίας σε ένα χρονικό πλαίσιο που µπορούµε να το 
συζητήσουµε µε τον ∆ήµο της Ιθάκης προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι . Αυτή είναι η θέση µας και ψηφίζουµε ΚΑΤΑ  
της άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή διευκρινίζει ότι όλες οι ενέργειες που γίνονται , γίνονται σε συνεργασία µε τον 
∆ήµο Ιθάκης και µε  στόχο να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τον ∆ήµο , γιατί µε το να πηγαίνει στην 
πολεοδοµία της Ιθάκης µια φορά  την εβδοµάδα ένας υπάλληλος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για διοικητική υποστήριξη δεν θα 
λύσει το πρόβληµα γιατί έτσι δεν  να γίνεται σωστή παροχή υπηρεσιών  για την εξυπηρέτηση των  κατοίκων της Ιθάκης. 
Την εισήγηση όπως διαµορφώθηκε µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος – Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος . 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Συµβούλου . 
 
                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Την άσκηση από τον ∆ήµο µας αίτησης θεραπείας κατά της µε αριθµό 30299/2015 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης  εξουσιοδοτώντας   το ∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς για την υπογραφή  και 
κατάθεση αυτής. 

2. την άσκηση αίτησης ακύρωσης απευθυνόµενης στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά της παραπάνω απόφασης 
και στην περίπτωση µη ευδοκίµησης της αίτησης θεραπείας την άσκηση αίτησης για την αναστολή εκτέλεσης 
αυτής. 

3. Ορίζει την δικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ –Ν ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 
(Πατριάρχου Ιωακείµ 30-32 , 10675 Αθήνα –Κολωνάκι ) µε ΑΜ  ∆ΣΑ 80036 και µε Α.Φ.Μ 999803405- ∆.Ο.Υ Ι 
Αθηνών , η οποία διαθέτει την ικανότητα παράστασης στο Συµβούλιο της Επικρατείας και την  εξειδικευµένη 
γνώση και εµπειρία ως προς το χειρισµό των εν λόγω υποθέσεων που αφορούν την κατάθεση και συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης και επικουρικά και εφόσον χρειαστεί της αίτησης αναστολής. 

4. Η αµοιβή της παραπάνω εταιρίας θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο οποίο θα 
κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    349 / 2015                                                                                      Α∆Α: 77ΡΤΩΕ5-ΤΜΝ   
 ΘΕΜΑ :  Αποδέσµευση πίστωσης 69.388,85  € σχετικά µε  την αναβάθµιση φωτισµού κοιν/στων χώρων Αργοστολίου για την 
εξοικονόµηση ενέργειας.  

                   
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή εισηγούµενη     το 2 ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας διάταξης : «Αποδέσµευση πίστωσης 
69.388,85  € σχετικά µε την αναβάθµιση φωτισµού κοιν/στων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας.»έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  τα παρακάτω : 

Με την αριθ.4165/350& 4163/349/24-03-2015 απόφαση του  Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου ακυρώθηκε η 125/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα  : 
«Έγκριση 3  ου Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας για την Αναβάθµιση φωτισµού  κοινοχρήστων χώρων 
Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας» 
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Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αριθ. 159/2015 αποδέσµευση της αντίστοιχης ανάληψης δαπάνης από τον 
Κ.Α. 30.7336.91 ποσού 69.388,85 € και τίτλο «.Αναβάθµιση φωτισµού  κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση 
ενέργειας» 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την  43596/10-11-2015 απόφαση αποδέσµευσης ανάληψης δαπάνης η 
οποία έχει ως εξής :  
 
                                                                                                                    Α∆Α: 7Λ8ΖΩΕ5-5ΤΟ 
Ηµ/νία αποδέσµευσης: 10/11/2015 
Αριθµ. Πρωτοκ.: 43596 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
Έχοντας υπ' όψη: 
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. Της παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα∆ήµων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/Α). 
γ. Του Π∆ 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες"(ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει. 
δ. Του νόµου 3852/2010          28.01.2015 
2. Την αριθµ. 983/2014 απόφαση ∆ηµάρχου περί του ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριµένων 
αρµοδιοτήτων. 
3. Την ανάγκη για Αναβάθµιση Φωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων Αργοστολίου για την Εξοικονόµιση ενέργειας.   ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 
Αποφασίζουµε    : Εγκρίνουµε την αποδέσµευση πίστωσης ύψους Εξήντα Εννιά Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Οκτώ Ευρώ και 
Ογδόντα Πέντε Λεπτά ( 69.388,85 )€ σε βάρος του ΚΑ 30.7336.91 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 για την 
Αναβάθµιση Φωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων Αργοστολίου για την Εξοικονόµιση ενέργειας. 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
                                                                                                  Η ∆ιατάκτης Αντιδήµαρχος 
                                                                                                               Γαρµπή Σοφία 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 
Η αποδέσµευση καταχωρήθηκε µε α/α 159 
Υπόλοιπο προς ανάληψη : € 
Εξήντα Εννιά Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Οκτώ Ευρώ 
και Ογδόντα Πέντε Λεπτά 
( 69.388,85 )€ 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
Μαντζουράτος Θεόδωρος 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

  2)   την µε αριθµ πρωτ. 159/10-11-2015 απόφαση αποδέσµευσης  
 3) την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
4) την εισήγηση της Προέδρου  

                                              ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει  την  αριθ. 159/10-11-2015 αποδέσµευση ανάληψης δαπάνης ύψους  Εξήντα Εννιά Χιλιάδων  Τριακοσίων  Ογδόντα 
Οκτώ Ευρώ και Ογδόντα Πέντε Λεπτά ( 69.388,85 )€ σε βάρος του ΚΑ 30.7336.11 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2015 για την Αναβάθµιση Φωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων Αργοστολίου για την Εξοικονόµηση ενέργειας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  350   / 2015 Α∆Α:                                                                        Ω4ΥΧΩΕ5-8Ξ4                                                    
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων πρόχειρου διαγωνισµού  για την προµήθεια «Αναβάθµιση 
φωτισµού κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας». 
 
                  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος   , εισηγούµενη   το 3  ο θέµα  εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης 
για την  προµήθεια « Αναβάθµιση φωτισµού κοιν/στων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας.»  έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής το σχέδιο της κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης της προµήθειας υλικών αναβάθµισης φωτισµού κοιν/στων 
χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας του κ. ∆ηµάρχου όπως συντάχθηκε από την αρµόδια Υπηρεσία και το 
οποίο  αναλυτικά  έχει ως εξής : 

                                                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

TEΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

 
 

 

                                       ΜΕΛΕΤΗ:            ΑΡΙΘ. 28/2015 

 
 
 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    EURO :     69.367,08 ευρώ   (εξήντα εννιά χιλιάδες και τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και οκτώ 
λεπτά  )  µε Φ.Π.Α.  
 
 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ  : Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του µέτρου 4.1 του 
Πράσινου Ταµείου  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 7 
ΤΗΛ: 26713-60153 
FAX: 26710-22572 

 
Αργοστόλι   ../../2015 
 
Αρ. Πρωτ. : ........... 
 
 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µε τίτλο : " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ".    
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   56.396,00€ 
ΦΠΑ  23%                :   12.971,08€       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :   69.367,08€ 
 
 

                  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                    

 (& 7 Άρθρο 2 της Υ.Α. 11389/93)  
 
    Ο  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  κατ' εφαρµογή των διατάξεων  
 

• Της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) 

• Του άρθρου 209 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) όπως 
εκάστοτε ισχύει 

• Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

         
Προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό  (συνοπτική διαδικασία) µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά µεταξύ 
των διαγωνιζόµενων προϊόντων τα οποία πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης µε τίτλο 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» όπως 
προδιαγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της 28/2015  µελέτης της  Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  και οι οποίες 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.   
Αναθέτουσα αρχή :  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
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Ταχ. ∆/νση :  Π. Βαλλιάνου 7 
Τηλ: 26713-60153 
Fax: 26710-22572 
ΑΡΘΡΟ 1ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας. 
Ο διαγωνισµός θα γίνει στις ….. ηµέρα της εβδοµάδας ….. και  ώρα λήξης της επίδοσης των  προσφορών στην αρµόδια 
επιτροπή διαγωνισµού στα γραφεία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στον αυτό τόπο και ώρα στις …...  
ΑΡΘΡΟ 2ο ∆ιατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της σύµβασης της προµήθειας, διέπεται από τις διατάξεις: 

Των αποφάσεων του Υπουργού ΥΠ.ΕΣ. µε αριθ. 11389/93 περί του «Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)» σε εκτέλεση των Ν.2286/95, καθώς και του Ν. 3463/06 Κ.∆.Κ. 

I. το µε αριθµό πρωτ. 32346/07/08/02 έγγραφο του Υπ. Εσ. ∆ηµ. ∆ιοικ. & Αποκέντρωσης που προβλέπει την εκτέλεση της 
προµήθειας µε πρόχειρο διαγωνισµό και την µη ένταξή της στο Ε.Π.Π. . 

II. Την µε αριθ.Π1/3305/2010 απόφαση του Υπ. Οικονοµίας Αντ. και Ναυτιλίας, καθώς και την 35130/739 ΦΕΚ 1291 /11-8-2010 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 

III. τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος 1) η παρούσα ∆ιακήρυξη, 2) η συγγραφή 
υποχρεώσεων (γενική και ειδική), 3) το τιµολόγιο του αναδόχου, 4) ο προϋπολογισµός αυτού 5) τα τυχόν σχέδια και 
ειδικά στοιχεία. 

 
 Τα ανωτέρω στοιχεία περιέχονται στην υπ’ αριθ. 28/2015 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου Κεφαλλονιας 
που θεωρήθηκε στις 27-10-2015. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι 
συνεταιρισµοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας (όπως αυτό φαίνεται από τον τίτλο 
δραστηριότητας τους)  και είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο (επί ποινή αποκλεισµού). Επιπλέον η συµµετοχή στο 
διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους 
όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη 
κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης 
µελέτης. 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαµβάνει µε ποινή αποκλεισµού, τα εξής 
δικαιολογητικά: 

α. Εγγυητική επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό (αναγνωρισµένου Ελληνικού πιστωτικού ιδρύµατος) για ποσό που θα 
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφεροµένων ειδών, άνευ του ΦΠΑ, ήτοι ποσό 1.127,92 
€. 

β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής Αρχής, εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος δεν τελεί ή είναι σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που να αναφέρει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους 
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε. Πιστοποιητικό αρµόδιας ανά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις ασφαλιστικές 
και φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

στ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου εκδόσεως τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

ζ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριµένο επάγγελµα  και Υπεύθυνη 
∆ήλωση του Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος, όπου θα αναφέρει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
παραµένει εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο. 

η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , όπως εκάστοτε ισχύει ,  στην οποία: 

Θα δηλώνεται ότι δέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσης διακήρυξης.  

Θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

Θα δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). 

θ. ∆ήλωση χώρας κατασκευής και προελεύσεως του τελικού προσφεροµένου είδους. 
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ι. ∆ήλωση για την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

κ. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστεί το τελικό υπό προµήθεια είδος, τον τόπο 
εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής. 

λ. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας του καταθέτοντα τον φάκελο στον διαγωνισµό.   

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που δεν καλύπτει για όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται ανωτέρω, αυτό µπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη που δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής.  

Υπόχρεοι της προσκόµισης ποινικού µητρώου είναι: 

- Φυσικά πρόσωπα 

- Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

- ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε. 

- Όλοι οι νοµίµως εκπροσωπούντες την εταιρία για Α.Ε.   

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι.   

Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα  και τους συνεταιρισµούς, ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Για τις ενώσεις/κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση/κοινοπραξία.  

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν  απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ. 
όπου αυτό προβλέπεται, ή βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου, από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο ή για τους αλλοδαπούς σύµφωνα µε την παρ. 6 του  άρθρου  7 της 
µε αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης.  

Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν 
τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό, εάν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του, 
θεωρηµένες  ή επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

Βασική προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό αποτελεί ότι για όλα τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να προσκοµιστεί 
από τους διαγωνιζοµένους επίσηµη βεβαίωση συµµετοχής τους σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ 
σύµφωνα µε τον Ν.2939/2001 & Κ.Υ.Α. µε αριθµό Η.Π. 23615/651/Ε.103, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από το 
αποδεικτικό καταχώρισης τους για την συγκεκριµένη κατηγορία του αντικειµένου της προµήθειας (κατηγορία 5 α φωτιστικά 
είδη) µε τον Αριθµό Μητρώου Παραγωγού από εγκεκριµένο από το Υπουργείο σύστηµα, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΑ του 
Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α) όπως αυτά ισχύουν µέχρι σήµερα.(επί ποινή αποκλεισµού)  
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισµού, την τήρηση των 
παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του 
φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 
 
3.1 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό επί ποινή αποκλεισµού, απαιτείται ο προσφέρων να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις 
σχετικά µε την φερεγγυότητά, την επαγγελµατική δραστηριότητα, την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική του κατάσταση καθώς 
και τις τεχνικές δυνατότητές του. 

 Προσκόµιση αποσπάσµατος του ισολογισµού της διαγωνιζόµενης επιχείρησης, των τριών  προηγούµενων οικονοµικών 
χρήσεων µε σκοπό την απόδειξη ότι ο µέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών αυτής, υπερκαλύπτει το ύψος της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισµού (69.367,08 € µε ΦΠΑ),  ή Βεβαίωση τραπεζικού ιδρύµατος της χώρας για την 
πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία θα πρέπει να 
υπερκαλύπτει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισµού. 

Ειδικότερα για τα προσφερόµενα προϊόντα λόγω του ότι πρόκειται για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας καθώς επίσης και 
λόγω απαίτησης µακροχρόνιας εγγύησης βάση της διακήρυξης, απαιτείται από τον υποψήφιο προµηθευτή η προσκόµιση 
επιπλέον των παρακάτω διασφαλίσεων επί ποινή αποκλεισµού : 
 
1)  Ως ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό αποτελεί η προσκόµιση από τον υποψήφιο προµηθευτή 
τουλάχιστον 5 βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραστατικών πώλησης (τιµολογίων) από δηµόσιους φορείς, παρόµοιων 
έργων του ιδίου αντικειµένου (φωτιστικών  LED) η συνολική αξία (σε €) των οποίων πρέπει να υπερκαλύπτει το ύψος της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισµού ( ήτοι 69.367,08 € µε ΦΠΑ ).  
  
2)  Αναλυτική λίστα έργων τα οποία έχουν υλοποιηθεί από τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό, σε φορείς υλοποίησης του 
∆ηµοσίου σχετικά µε το αντικείµενο της προµήθειας τα οποία θα αποδεικνύουν την εµπειρία αυτού. Επίσης Θα πρέπει στην 
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παραπάνω λίστα να αναφέρεται αναλυτικά η ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού, ο αριθµός διακήρυξης, ο αριθµός του 
παραστατικού  πώλησης,  η αξία σε €, έτσι ώστε η υπηρεσία να διαπιστώσει την ικανότητα και τις δυνατότητες του 
προµηθευτή να καλύψει το οικονοµικό µέγεθος της συγκεκριµένης προµήθειας. 
 
3)  Επίσηµο κατάλογο (prospectus) του συµµετέχοντα, των προσφεροµένων ειδών ο οποίος θα αποδεικνύει ότι το 
προσφερόµενο είδος είναι ένα από τα κύρια είδη της δραστηριότητας του και θα είναι δηµοσιευµένος στο επίσηµο site της 
διαγωνιζόµενης εταιρίας, έτσι ώστε η υπηρεσία να µπορεί εύκολα να διαπιστώσει την αυθεντικότητα αυτού.  

4) Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και του υποψήφιου προµηθευτή στον διαγωνισµό (όταν 
αυτός δεν είναι ο κατασκευαστής) από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό µε τον διαγωνισµό αντικείµενο (σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο 22 από 24/10/2014 της Γ.Γ.∆.Ε).  

5)  Επιπλέον όταν ο συµµετέχων στον διαγωνισµό δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής των τελικών προσφερόµενων προϊόντων 
αλλά έµπορος, απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει συµβόλαιο αντιπροσώπευσης το οποίο θα έχει συνάψει µε 
τον οίκο κατασκευής των φωτιστικών, το οποίο θα εµπεριέχει τον όρο κάλυψης απευθείας από τον κατασκευαστή προς τον 
∆ήµο, οποιασδήποτε αστοχίας και αν προκύψει κατά τον χρόνο εγγύησης που δίνεται ανά προϊόν από τον υποψήφιο 
προµηθευτή (επικυρωµένο από αρµοδία αρχή ανά χώρα προέλευσης του κατασκευαστή, το οποίο θα φέρει επίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική από το Υπουργείο Εξωτερικών).  Στην περίπτωση που ο έµπορος-συµµετέχων στο διαγωνισµό δεν 
είναι ο επίσηµος αντιπρόσωπος του οίκου κατασκευής των προσφερόµενων προϊόντων απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού,  η 
προσκόµιση από αυτόν επίσηµης βεβαίωσης (επικυρωµένη από αρµοδία αρχή, ανά χώρα προέλευσης του κατασκευαστή, το 
οποίο θα φέρει επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική από το Υπουργείο Εξωτερικών) κάλυψης απευθείας από τον 
κατασκευαστή προς τον ∆ήµο οποιασδήποτε αστοχίας και αν προκύψει κατά τον χρόνο εγγύησης που δίνεται από τον 
συµµετέχοντα ανά προϊόν.   

6) Τα φωτιστικά πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE (765/2008/ΕΚ & Εγκύκλιος 22 Γ.Γ.∆.Ε.) τα οποία θα 
φέρουν το όνοµα του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ή το όνοµα του υποψήφιου προµηθευτή (εξουσιοδοτηµένου 
αντιπρόσωπου εφ' όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο κατασκευαστής 765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1) ο οποίος 
καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε., κατά EMC 
2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφαλής λειτουργία αυτών, και αναλυτικότερα να 
συµµορφώνονται µε τα παρακάτω standards ασφαλούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 
Για τα φωτιστικά σώµατα LED : 

 
EN 55015:2006 
EN 61547:2009 

EN 61000-3-2:2006 
EN 61000-3-3:2008 
EN 60598-1:2008 
EN 62471:2008  

 

7)  Επίσης επί ποινή αποκλεισµού οι διαγωνιζόµενοι  θα πρέπει να καταθέσουν δείγµα του κάθε προσφερόµενου προϊόντος 
σε ξεχωριστή συσκευασία η οποία Θα φέρει την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου προσφοράς καθώς επίσης και τον κωδικό του κάθε προσφερόµενου είδους σύµφωνα µε το άρθρο 3 & 4  Υ.Α 
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από το 
διαγωνισµό.   

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι επικυρωµένες από αρµόδια Αρχή, καθώς επίσης επί ποινή αποκλεισµού όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά τα οποία εµπεριέχονται στον φάκελο της προσφοράς θα φέρουν την σφραγίδα και υπογραφή 
του νοµίµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης εταιρίας (οποιασδήποτε νοµικής µορφής).   

Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των 
διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών. 
Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους.  

Άρθρο 4ο ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού ή στο γενικό πρωτόκολλο του Φορέα, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας 
διακήρυξης. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, 
µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη του διαγωνισµού 
µέρα. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από 
τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων  του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της 
προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
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προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές 
ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από διορισµένο µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο κοινό εκπρόσωπο της ενώσεως, µε ειδική προς τούτο σαφή εξουσιοδότηση. Προσφορές που δεν έχουν την 
υπογραφή του διαγωνιζόµενου απορρίπτονται. 

∆εν µπορεί κανείς να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή ενώσεις προµηθευτών, ούτε να 
συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 
προσφορές εκτός και αν αποσυρθούν από τον συµµετέχοντα όλες εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό 
του.   

Προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή περιέχουν ουσιώδη απόκλιση από τους όρους διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές ή υστερούν σε σχέση µε αυτές ή θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται. 

Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισµού υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη «Προσφορά». 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια και στην παρούσα περίπτωσή  ∆ΗΜΟΣ   
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.  

γ) Ο αριθµός της διακήρυξης καθώς και το τίτλο της Προµήθειας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
στοιχεία ως εξής: 

α) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» Θα φέρει εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχει 
την εγγυητική επιστολή συµµετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 3 και 3.1 των Όρων ∆ιακήρυξης και 
των σχετικών µε αυτή διατάξεων και νόµων.  

β) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» Θα φέρει εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου εξοπλισµού, φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους 
κλπ, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να µπορεί να βεβαιώνεται ανά πάσα στιγµή, κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας 
αρχής).  

Αναλυτικά   

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει: 

• Συµπληρωµένο πίνακα Τεχνικής προσφοράς µε τις απαραίτητες πληροφορίες όπως αυτές φαίνονται στο 
παρακάτω υπόδειγµα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Κωδικός Μ.Μ. Ποσότητα 
Εταιρία 
Κατασκευής 

Τύπος 
Μοντέλο 

Έντυπο Τεχνικών 
Προδιαγραφών 

Πιστοποιητικά 
Ποιότητας 

        

Χρόνος Παράδοσης: 

Χρόνος Εγγύησης: 

 

• Τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου είδους συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά (CE κλπ.) 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την τεχνική περιγραφή της παρούσης  διακήρυξης (Τεχνική έκθεση Παράρτηµα – Α). 

• Τα IES αρχεία των προσφερόµενων φωτιστικών LED σε cd. 
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• ∆ιαγράµµατα διάχυσης φωτός για το κάθε διαγωνιζόµενο προϊόν. 

• Οι δίοδοι φωτοεκποµπής (LED) τους οποίους χρησιµοποιούν τα φωτιστικά πρέπει να  φέρουν εργαστηριακό 
έλεγχο κατά το Πρότυπο LM80 ( Εγκύκλιος 22  Γ.Γ.∆.Ε). 

• Βεβαίωση εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση προϊόντων καθώς και τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του 
προµηθευτή.  

Επίσης δεν θα λαµβάνεται τυχόν υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων ή µέρος των 
προµηθευόµενων ειδών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη της µελέτης και σε ποσότητες που 
ορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό (Τεχνική µελέτη). 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα  και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

γ) «Οικονοµική Προσφορά» Θα φέρει εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχει τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς, υποχρεωτικά  σε έντυπο αριθµηµένο και σφραγισµένο από την Υπηρεσία,  επί  ποινή  αποκλεισµού 
(Παράρτηµα Β).    

Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία των προσφερόµενων υλικών, η µεταφορά αυτών σε χώρο που θα 
υποδείξει ο ∆ήµος. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας επιβαρύνεται µε όλα τα 
νόµιµα έξοδα µέχρι την παράδοση της προµήθειας. 

Η προσφερόµενη τιµή αναγράφεται αριθµητικά µε δύο δεκαδικά, σε περίπτωση δε διαφοράς υπερισχύουν οι ολογράφως 
γραµµένες τιµές. 

Όταν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της µιας σελίδες, αυτές θα µονογράφονται κατά σελίδα από τον 
προσφέροντα.  

Άρθρο 5ο Γλώσσα 

Οι προσφορές θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισµού στην ελληνική γλώσσα, πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία 
τους, χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κλπ.  Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή 
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

Για ότι δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα ∆ιακήρυξη ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο Χρόνος ισχύος προσφορών (σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

Άρθρο 7ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την 
κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση 
που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και 
νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού ως εξής.  

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

Εγγράφως µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό 
συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση του το 
αργότερο δυο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στον 
διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά 
τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. 

 Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. 

Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται 
τελικά. 

Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, 
εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 
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3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

Άρθρο 8ο Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού - ∆ιαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών 

Α. Παραλαβή προσφορών– Αποσφράγιση Κυρίως Φακέλου – Έλεγχος δικαιολογητικών:  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και 
παραλαµβάνει όλους τους φακέλους συµµετοχής. 

Μετά την πάροδο της καθορισµένης ώρας για την παραλαβή των προσφορών, ο πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
κηρύσσει τη λήξη της παράδοσης αυτών και καταγράφεται αυτό, στο πρακτικό του διαγωνισµού. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε δηµόσια συνεδρίαση της αποσφραγίζει ένα-ένα τους κυρίως φακέλους της προσφοράς µε την 
σειρά που κατατέθηκαν. Ελέγχει το περιεχόµενο των φακέλων δικαιολογητικών και τα παραδιδόµενα δείγµατα (καταµέτρηση 
µόνο καθώς θα αξιολογηθούν σε επόµενο στάδιο), µονογράφει, σφραγίζει και καταχωρεί στο πρακτικό όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής, τα παραδιδόµενα δείγµατα (τεµάχια) και τους φακέλους της «Τεχνικής Προσφοράς» και της «Οικονοµικής 
Προσφοράς», που παραµένουν σφραγισµένοι. Σε περίπτωση που η διαδικασία συνεχιστεί και σε επόµενες συνεδριάσεις, η 
ηµεροµηνία  και ώρα των συνεδριάσεων ανακοινώνεται προφορικά κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δηµόσιας 
συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Σε περίπτωση µη δηµόσιας ανακοίνωσης, οι διαγωνιζόµενοι ενηµερώνονται 
µε γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής και τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζοµένων, οι 
διαγωνιζόµενοι εξέρχονται από την αίθουσα και η Ε.∆. σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης από τους συµµετέχοντες και αποκλείει 
όσους κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. Αν ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
ολοκληρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Ε.∆., η συνεδρίαση καθίσταται δηµόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ανακοινώνει τους αποκλειόµενους από το διαγωνισµό. Αν ο έλεγχος των δικαιολογητικών δεν ολοκληρωθεί στην πρώτη 
συνεδρίαση της Ε.∆., η διαδικασία συνεχίζεται σε επόµενες συνεδριάσεις και σε νέα δηµόσια συνεδρίαση, που 
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους, ανακοινώνεται ποιοι έχουν αποκλειστεί από το διαγωνισµό και καταχωρείται στο 
πρακτικό της Επιτροπής. 

Για όσους αποκλείονται στο πρώτο στάδιο από το διαγωνισµό, οι κλειστοί φάκελοι της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν οι ενδιαφερόµενοι δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε 
οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν, µέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση 
της προθεσµίας για την υποβολή τους. 

Β. Αποσφράγιση φακέλων της Τεχνικής Προσφοράς – Αξιολόγηση:  

Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά του παραπάνω πρακτικού της Ε.∆. από την Αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή ή 
την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή τους, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε νέα δηµόσια συνεδρίαση, στην 
οποία καλούνται γραπτώς οι διαγωνιζόµενοι που δεν έχουν αποκλειστεί στην 1η φάση του διαγωνισµού, προβαίνει στην 
αποσφράγιση της Τεχνικής Προσφοράς. Αριθµεί και µονογράφει σε κάθε φύλλο της προσφοράς και στα έγγραφα που 
περιέχονται σε αυτή και παραδίδει τους φακέλους και τα δείγµατα που κατατέθηκαν στο προηγούµενο στάδιο του 
διαγωνισµού, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την παραλαβή της, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε νέα δηµόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτά όσοι διαγωνιζόµενοι δεν αποκλείστηκαν, 
καταχωρεί την Αξιολόγηση στο πρακτικό του διαγωνισµού και ανακοινώνει το αποτέλεσµά της στους παρευρισκόµενους. 

Μετά την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών, οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών φυλάσσονται σε ασφαλές 
µέρος µε ευθύνη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Γ. Αποσφράγιση φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς – Ανακοίνωση αποτελέσµατος:  

Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από την Αρµόδια Οικονοµική επιτροπή, ή την άπρακτη 
παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή τους, επαναφέρονται οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, η οποία σε δηµόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτά όσοι δεν αποκλείσθηκαν στην 2η φάση, 
αποσφραγίζει τους φακέλους της Οικονοµικής Προσφοράς, µονογράφει κατά φύλλο τις οικονοµικές προσφορές και όλα τα 
στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο και ανακηρύσσει ανάδοχο µε βάση την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, εκείνον 
που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα προσφορά για το σύνολο των προσφερόµενων ειδών (σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα Α της παρούσης) εφ’ όσον  η προσφορά πληρεί απολύτως τους όρους της παρούσης διακήρυξης Ανακοινώνει το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού στους παρευρισκόµενους και προβαίνει στην καταχώριση του αποτελέσµατος στο πρακτικό, το 
οποίο υπογράφει και κλείνει, µετά την εκδίκαση των τυχών ενστάσεων. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν από την επιτροπή Αξιολόγησης µη αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιεί το συντοµότερο δυνατό το αποτέλεσµα του κάθε σταδίου σε 
όσους διαγωνιζόµενους δεν παραβρέθηκαν κατά την αποσφράγιση των προσφορών και τους λόγους του ενδεχόµενου 
αποκλεισµού τους. 

 
Άρθρο 9ο  Αξιολόγηση προσφορών  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται στους όρους και στις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης και είναι οικονοµοτεχνικά η πλέον συµφερότερη. 

Για την επιλογή της  πιο συµφέρουσας  προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά 
αποδεκτές και σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει βάσει των σχετικών διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ και σύµφωνα µε τον πίνακα 
αξιολόγησης. 

Η κατάταξη των τεχνικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε 
προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, θα γίνει µε βάση την τελική βαθµολόγηση κάθε µιας που θα προκύψει από 
τον τύπο : 

ΒΤ = 0,7* ΒΑ+ 0,3* ΒΒ  

 

Όπου : 

ΒΤ = Βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 

ΒΑ = Βαθµολογία Οµάδας κριτηρίων Α  

ΒΒ = Βαθµολογία Οµάδας κριτηρίων Β  

Ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε οµάδα είναι αντίστοιχα :  

     για την Α οµάδα 0,7, για την Β οµάδα 0,3.      

Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς µεταξύ των προσφορών οι οποίες καλύπτουν απολύτως τις προδιαγραφές 
της παρούσης διακήρυξης γίνεται ως εξής :  

Οι 50 βαθµοί θα δίδονται στην τεχνική προσφορά που καλύπτει απολύτως τις απαιτήσεις της παρούσης διακήρυξης. 
(προσφορά η οποία δεν συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο τους 50 βαθµούς κρίνεται ως απαράδεκτη και δεν αξιολογείται)  

Από 50 έως 60 βαθµούς κυµαίνεται η προσφορά που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της παρούσης  διακήρυξης.  

Συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς = (βαθµ.Α οµάδας)*0,7 + (βαθµ.Β οµάδας)*0,3. 

Όπου: (βαθµ.Α οµάδας) = βαθµ.Α1+βαθµ.Α2+βαθµ.Α3 

Και     (βαθµ.Β οµάδας) = βαθµ.Β1+βαθµ.Β2+βαθµ.Β3   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                      ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α. Οµάδα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ         (70%).                                                 

1.Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές     30 (30min-36 max)  
2.Ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και εξοπλισµός προµηθευτή        10 (10min-12max) 
3.Ποιότητα (πιστοποιητικά)      10 (10min-12max) 

        ΣΥΝΟΛΟ   Α’                          50 

Β. Οµάδα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΑΛΥΨΗΣ    (30%). 

1.Υποδοµή προµηθευτή ή εκπροσώπου του στην Ελλάδα για παροχή  
υποστήριξης (SERVICE –Ανταλλακτικά).      30 (30min-36 max)   

2.Χρόνος εγγύησης.           10 (10min-12max) 

3.Χρόνος παράδοσης                    10 (10min-12max) 

        ΣΥΝΟΛΟ  Β’                         50 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης κατά τα προηγούµενα, η επιτροπή κατατάσσει τις 
προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, για την τελική επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς  µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = ΒTi / Πi 

όπου: 

BTi η συνολική βαθµολογία που έλαβε η Τεχνική Προσφορά i 

Πi το κόστος της προσφοράς  i 

Λi Λόγος ο οποίος στρογγυλοποιείται στα 5 δεκαδικά ψηφία. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, οι προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού τεχνικής 
αξιολόγησης. 
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Η προσφορά που συγκέντρωσε τον µεγαλύτερο βαθµό Λ, θεωρείται η πλέον συµφέρουσα προσφορά και Ανάδοχος του 
έργου ανακηρύσσεται ο προσφέρων µε τον υψηλότερο Λ στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µε απόφαση 
της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 

Επίσης, προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδες αποκλίσεις από τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 
Άρθρο 10ο  Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού - σύµφωνα µε το άρθρο 21 της Υπ. Απ. 11389/93 . 
1. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε γνωµοδότησή του προς τη Οικονοµική 
Επιτροπή, µπορεί να προτείνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των  του παρόντος κανονισµού: 
α. Κατακύρωση της προµήθειας. 
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγµατοποίηση της προµήθειας, όταν έχει 
γίνει η κατακύρωση αυτής , σύµφωνα µε την πρώτη περίπτωση αυτής της παραγράφου. 
δ. Εφόσον υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, ή  επιλογή του προµηθευτή γίνεται µε κλήρωση. 
 
2. Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην πιο πάνω παράγραφο γνωµοδοτικό όργανο γνωµοδοτεί για: 
α. µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεσης της  προµήθειας 
β. συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των και των τεχνικών 
προδιαγραφών της µελέτης. 
γ. τελική µαταίωση της προµήθειας, τότε, τη σχετική απόφαση τη λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή. 
 
Άρθρο 11ο  (Ανακοίνωση αποτελεσµάτων διαγωνισµού) - σύµφωνα µε το άρθρο 24 της Υπ. Απ. 11389/93 
 Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας 
και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης, το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησής της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση 
όµως αυτή, ο χρόνος παράδοσης, αρχίζει να υπολογίζεται δέκα (10) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής 
πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, 
ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  Εγγυήσεις - σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Υπ. Απ. 11389/93 
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
α) Εγγυητική επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό (αναγνωρισµένου Ελληνικού πιστωτικού ιδρύµατος) για ποσό που θα 
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφεροµένων ειδών, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Παράρτηµα Γ).  
β) Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά στον προµηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται 
µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 
 
2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
α) Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας, 
χωρίς το Φ.Π.Α.          
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού σύµφωνα µε την νοµοθεσία. 
3.  Η εγγυητική καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει:  
α. την ηµεροµηνία έκδοσης 
β. τον εκδότη 
γ. την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 
δ. τον αριθµό της εγγύησης 
ε. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
 
Άρθρο 13ο  Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου  
Σύµφωνα µε το άρθρο 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  Έξοδα - Κρατήσεις - Εισφορές. 
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 15ο  Τρόπος πληρωµής - σύµφωνα µε το άρθρο 36 της Υπ. Απ. 11389/93 
Η πληρωµή της προµήθειας θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 28 του 11389/93. 
 
Άρθρο 16ο  ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας - σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Υπ. Απ. 11389/93 
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Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς θα µεριµνήσει τη δηµοσίευση, εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε µία 
ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, τοπική ή της έδρας του νοµού, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργειά του . (αρ. 
23 παρ.5 της Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

• την ανάρτηση της περίληψης σε εµφανές σηµείο των γραφείων του ∆ήµου. 
• τη διάθεση της διακήρυξης και του σφραγισµένου από την υπηρεσία εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς στους 

ενδιαφερόµενους από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης. 
Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δηµοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον  τύπο, βαρύνει τον 
Ανάδοχο . 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο  
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες για ότι αφορά στον διαγωνισµό από τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς, στο Αργοστόλι, Τεχνική υπηρεσία (Υπεύθυνος :Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος )  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες. 
 
                                                                    Αργοστόλι  ../../2015 

                                                                    Ο ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς 
 
                                                                     Αλέξανδρος  Παρισης 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 28/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
3) την   224 /29-10-2015 απόφαση ∆. Σ .  
4) το παραπάνω σχέδιο  διακήρυξης κ. ∆ηµάρχου από την αρµόδια Υπηρεσία . 
  
                                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει   και καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του δηµόσιου   πρόχειρου διαγωνισµού (συνοπτική διαδικασία 
)  µε   κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά  µεταξύ των διαγωνιζόµενων προϊόντων τα οποία πληρούν 
απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές της 28/2015  µελέτης της  Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   µε τίτλο 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ,  
προϋπολογισµού 69.367,08  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ στις  20  Νοεµβρίου ηµέρα Παρασκευή  και  µε  ώρα 
λήξης επίδοσης  προσφορών τις  11:00 π.µ,  στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  

Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις 27-11-2015 στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  
ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών στις 11:00 π.µ  . 
3. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού    69.388,85  €         και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  Προϋπολογισµό  2015 
από τον Κ.Α 30. 7336.91   µε τίτλο Αναβάθµιση Φωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων Αργοστολίου για την Εξοικονόµηση 
ενέργειας.(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 
 
4.Περίληψη  της   διακήρυξης θα δηµοσιευθεί εφάπαξ  σε δύο  ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες  πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από την διενέργειά του . (αρ. 23 παρ.5 της Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

• την ανάρτηση της περίληψης σε εµφανές σηµείο των γραφείων του ∆ήµου. 
• τη διάθεση της διακήρυξης και του σφραγισµένου από την υπηρεσία εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς στους 

ενδιαφερόµενους από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης. 
Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δηµοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον  τύπο, βαρύνει τον 
Ανάδοχο . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     351  / 2015                                                            Α∆Α: Ω6ΣΥΩΕ5-944 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού Επιµελητή για εκτέλεση  της 2 /2014 διαταγής απόδοσης µισθίου 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

   Στην συνέχεια η  Πρόεδρος    ,  δίνει τον λόγο στην  Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου  η 
οποία  εισηγούµενη το 1ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικαστικού Επιµελητή για εκτέλεση  της 2 /2014 διαταγής απόδοσης µισθίου 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 42618 / 3-11-2015 εισήγηση της  ,  στην οποία  
αναφέρει  τα  παρακάτω: 
 
 Με την υπ’ αριθ. 192/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής χορηγήθηκε στη Νοµική Υπηρεσία η εντολή να 
προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για την απόδοση του µισθίου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Θωµά Καραβάδου 
∆.Ε. Λειβαθούς µε µισθωτή τον Απόστολο Ζαχιώτη λόγω οφειλών που ανέρχονταν τότε στο ποσόν των 50.000 ευρώ περίπου, 
τις οποίες µέχρι και σήµερα που το ποσό αυτό έχει αυξηθεί αρνείται να καταβάλει αλλά και να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις 
των ρυθµίσεων. Σε εκτέλεση αυτής η Νοµική Υπηρεσία ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθ. 2/2014 διαταγής 
απόδοσης µισθίου. Κατά αυτής ο µισθωτής άσκησε ανακοπή και αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης της και το αρµόδιο 
δικαστήριο εξέδωσε την µε αριθ. 83/2015 απόφαση του, µε την οποία απέρριψε την αίτηση πιθανολογώντας ότι δεν θα 
ευδοκιµήσουν οι λόγοι της ανακοπής η οποία συζητείται στις 18-2-2016.  Κατά συνέπεια η εν λόγω διαταγή πληρωµής 
συνιστά πλέον τίτλο άµεσα εκτελεστό. 
 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή για την εκτέλεση της µε 
αριθ. 2/2014 διαταγής απόδοσης µισθίου του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού  αναφέρει ότι υπόθεση αυτή είναι υπόθεση τριών περίπου χρόνων και ενώ ο συγκεκριµένος 
δηµότης είχε κάνει στο διάστηµα αυτό επανειληµµένα  µε έγγραφά του αιτήµατα προς το ∆ήµο για το θέµα του και  ο ∆ήµος 
ποτέ δεν απάντησε  , για τον λόγο αυτό ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος- Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Μοσχονάς 
Αλέξανδρος. 
 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. Ορίζει την δικαστική  επιµελήτρια  του Πρωτοδικείου  Κεφαλληνίας   κ.  Αικατερίνη Κούτση   για την εκτέλεση της 
µε αριθ. 2/2014 διαταγής απόδοσης µισθίου του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

2. Η αµοιβή του      παραπάνω δικαστικού       επιµελητή      ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-
2008 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    352   / 2015                                                              Α∆Α: 7Φ2∆ΩΕ5-Ν0Τ                                            
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού Επιµελητή για επίδοση της 3639/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
  Στην συνέχεια η  Πρόεδρος    ,  δίνει τον λόγο στην  Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφόρατου  η 
οποία  εισηγούµενη το 2ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικαστικού Επιµελητή για επίδοση της 3639/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 
Αθηνών.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 42225 / 29-10-2015 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας   ,  στην οποία  αναφέρει  τα  
παρακάτω: 

Στις 07.03.2014 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών η από 04.07.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 
7837/2013  κλήση της εταιρίας µε την επωνυµία «Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα κατά του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς µε την οποία επανήλθε για συζήτηση η από 10.09.2010 και µε αριθµό κατάθεσης 9116/2010 αγωγή της µετά την 
έκδοση της υπ’ αριθµό 232/2013 απόφασης του ως άνω δικαστηρίου. Επί της ως άνω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 
3639/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών µε την οποία απορρίφθηκε η αγωγή της αντιδίκου. 
 Επειδή η απόφαση αυτή πρέπει να επιδοθεί στην αντίδικο για να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες, 
παρακαλείται η Επιτροπή σας όπως ορίσει δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών προκειµένου να επιδώσει την µε 
αριθµό 3639/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών  στην εδρεύουσα στην Αθήνα (οδός Ορφέως αρ. 113) ανώνυµη 
εταιρία µε την επωνυµία «Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται.                                                                   
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά     και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Υπηρεσίας . 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Ορίζει τον δικαστικό   επιµελητή  του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ιωάννη Αγγελόπουλο προκειµένου να επιδώσει 
την µε αριθµό 3639/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών  στην εδρεύουσα στην Αθήνα (οδός Ορφέως αρ. 
113) ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται.                                                                  

2. Η αµοιβή του      παραπάνω δικαστικού       επιµελητή      ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-
2008 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   353 / 2015                                                                                     Α∆Α: Ω75ΧΩΕ5-Φ7Ξ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος  , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  3 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και 
διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.» 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  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1327 02/11/2015 216.000,99 
<Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα....>,Κωδικός 
Ο.Π.Σ.:381380,15SYMV002576803 10.7336.01 0,00 

1328 02/11/2015 18.654,37 
Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων[387,388/2015 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ] 80.8117.35 0,00 

1330 04/11/2015 817,95 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ & ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 00.6463 6.644,56 

1331 04/11/2015 492,00 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 00.6463 6.152,56 

1332 04/11/2015 246,00 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ 00.6463 5.906,56 

1333 05/11/2015 13.000,00 
Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών 
καταστροφών ∆.Ε. Παλικής 70.6279.31 0,00 
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1334 05/11/2015 5.000,00 

Εργασίες αποψίλωσης & λήψη µέτρων πυροπροστασίας στους 
χώρους Καταφυγής και Καταυλισµού σε εφαρµογή του Γενικού 
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην ∆.Ε 
Ελειού-Πρόννων 70.6262.06 0,00 

1335 06/11/2015 82,41 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ[ΑΠΟΦ.ΟΡΙΣΜΟΥ:285/2015] 00.6116 1.418,03 

1336 06/11/2015 49,20 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 00.6116 1.368,83 

1337 06/11/2015 419,43 
ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 00.6111 6.291,02 

1338 09/11/2015 358,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά εργαλεία) 10.6699 4.537,00 

1339 09/11/2015 69,00 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 10.6611 117,90 

1340 09/11/2015 166,05 
Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων.(Έγγραφο 
∆νσης Πολιτικής Προαστασίας 42972/5-11-2015). 70.6233.01 5.224,52 

1342 10/11/2015 162,36 
Επίδοση ανακοπών στις Α.∆ & Μ.∆ αποφάσεις  Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου.  00.6116 1.206,47 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις αναλήψεις υποχρεώσεων: Tην 1328 και την 1332. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
 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  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Με την διπλή ψήφου της Προέδρου : 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   εγγεγραµµένων 

κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    354 / 2015    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                           Α∆Α: 7ΛΜΣΩΕ5-Η0∆ 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Ενταλµάτος  Προπληρωµής  
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος  , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απόδοσης 
λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος  Προπληρωµής» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  
από  3-11-2015 εισήγηση του , θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο 
Παυλάτο  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής» 
 
    Ζητείται : α) η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ   
1927Β /2015 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.  ∆ιονυσίου  Τσιλιµιδού που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  287/2015 
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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2. Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιας . 
  Αριθµ. Γραµµατίου 487/3-11-2015 
3.Ποσό Επιστροφής  
α) 148,00 € (εκατόν σαράντα οκτώ ) ,ως ποσό επιστροφής από το αρχικό χορηγηθέν ποσό των 2.000,00 €. 

                       Αργοστόλι 3/11/2015  
                                Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
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ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει όλες τις δαπάνες για την κάλυψη δαπανών Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)  των 
οχηµάτων και δεν ψηφίζει τις δαπάνες για την προµήθεια των ανταλλακτικών. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
 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  287/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα 
οποία κατέθεσε ο  κ.  Τσιλιµιδός  ∆ιονύσιος      για την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 
                                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ αρίθ. 1927 Β  / 2015 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   ποσού    
2.000,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό         µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό     από  υπόλογο του ποσού των 2.000,00 €  το οποίο είχε διατεθεί για την κάλυψη 
δαπανών Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και ανταλλακτικών  των οχηµάτων-  µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε 
την   287/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   355  / 2015                                                                            Α∆Α: 7ΜΚΓΩΕ5-ΓΓΓ 

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2015 –Τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράµµατος και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
                                                                                                                                                                             Στην συνέχεια η 
Πρόεδρος , εισηγούµενη    το  5ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  
2015 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»   έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου  
του τµήµατος Λογιστηρίου –Προϋπολογισµού  κ.   Θεόδωρου  Μαντζουράτου στην οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 
2015 

1. Προκειµένου να καταβληθεί η εκλογική αποζηµίωση στους υπαλλήλους του ∆ήµου µας που απασχολήθηκαν για την 
διενέργεια των εκλογών της 20ης Σεπτεµβρίου 2015 κατά τα οριζόµενα στο ΦΕΚ Β/2018/16-09-2015 λαµβάνοντας υπόψη 
την αριθ. πρωτ. 36690/18-09-2015 απόφαση ∆ηµάρχου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, την αριθ. πρωτ. 39643/08-10-2015βεβαίωση 
∆ηµάρχου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, τα αριθ. πρωτ. 30810/17-09-2015 και 35988/19-10-2015 έγγραφα του Υπουργείου 
Εσωτερικών για µεταφορά πίστωσης, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή των Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων ως εξής: 

 

ΚΑ Εξόδων Κατονοµασία 
Ποσό Μεταβολής 

Πίστωσης  

10.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αµοιβές 5.390,00 

15.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αµοιβές 660,00 

20.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αµοιβές 1.210,00 

30.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αµοιβές 2.640,00 

35.6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 

550,00 
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αµοιβές 

40.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αµοιβές 550,00 

45.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αµοιβές 110,00 

50.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αµοιβές 770,00 

10.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αµοιβές 1.430,00 

15.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αµοιβές 660,00 

20.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αµοιβές 1.320,00 

30.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αµοιβές 1.540,00 

35.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αµοιβές 440,00 

10.6051.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 35,92 

15.6051.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 17,96 

10.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 673,75 

15.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 55,00 

20.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 151,25 

30.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 275,00 

35.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 41,25 

45.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 13,75 

50.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 96,25 
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10.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 155,10 

15.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 16,50 

20.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 37,13 

30.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 69,30 

35.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 13,20 

45.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 3,30 

50.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 23,10 

40.6051.04 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 13,20 

20.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 29,32 

30.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 73,30 

35.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 29,32 

40.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 58,64 

30.6051.07 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - ΚΥΤ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 18,92 

35.6051.07 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - ΚΥΤ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 4,73 

40.6051.07 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - ΚΥΤ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 4,73 

30.6051.08 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 9,90 

35.6051.08 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 3,30 

40.6051.08 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 3,30 

10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  353,62 
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20.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  365,82 

30.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  421,84 

15.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ 166,84 

35.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ 112,97 

Σύνολα 20.617,51 

  

ΚΑ Εσόδων Κατονοµασία 
Ποσό Μεταβολής 

Πίστωσης  

1219.02 Επιχορήγηση για χορήγηση εκλογικής αποζηµίωσης 17.270,00 

Σύνολα 17.270,00 

 

2. Στις 7 Οκτωβρίου 2015 στον φωτεινό σηµατοδότη που βρίσκεται πλησίον του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Αργοστολίου προσέκρουσε το αυτοκίνητου του κ. Βασιλάτου Γερασίµου, µε αποτέλεσµα να προκληθεί ζηµιά στον 
συγκεκριµένο σηµατοδότη και βλάβη στο κύκλωµα συγχρονισµού και λειτουργίας του συνόλου των σηµατοδοτών 
του όλου του κόµβου. 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και συγκεκριµένα το Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων 
ζήτησε από την Εταιρεία ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ, εξειδικευµένη στους φωτεινούς σηµατοδότες, προσφορά για την αποκατάσταση 
της ζηµιάς η οποία απεστάλλει και ανέρχεται στο ποσό των 1.253,37 ευρώ. 

Ο κ. Βασιλάτος Γεράσιµος µετά τη σχετική ενηµέρωση από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου, κατέθεσε σύµφωνα µε το 
αριθµ. 5951/30.10.2015 διπλότυπο είσπραξης το ποσό των 1.250,00 ευρώ προκειµένου να αποκατασταθεί η 
λειτουργία των φωτεινών σηµατοδοτών. 

Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει να εκδοθεί απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία να εγκρίνεται :  

• Η αποδοχή του ποσού των 1.250,00 ευρώ το οποίο προέρχεται από τον Βασιλάτο Γεράσιµο για εργασίες 
αποκατάστασης του φωτεινού σηµατοδότη πλησίον του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου  

• Η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 µε την εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και στον 
Κ.Α. 1699.07 µε τίτλο «Λοιπά έκτακτα έσοδα ( πρόστιµα κ.λ.π ) ποσό 1.250,00 ευρώ και στο σκέλος των εξόδων 
στον Κ.Α. 30.6262.05 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας φωτεινών σηµατοδοτών» µε το αυτό ποσό 
των 1.250,00 ευρώ.  

3. Μετά από αίτηµα του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας του ∆ήµου µας και προκείµενου να καταβληθούν χρηµατικά 
βοηθήµατα σε άπορους δηµότες βάση του άρθρου 202 παρ. 2 του 3463/2006 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση του Κ.Α. 00.6733 µε τίτλο «Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες» µε το ποσό των 
2.000,00 ευρώ.  

4. Προκειµένου να καλυφθεί η καταβολή της ετήσιας εισφοράς στο ΤΑ∆ΚΥ που παρακρατείται µέσω των ΚΑΠ κάθε 
µήνα ποσού 40.200,00 ευρώ και δεδοµένου ότι στην τελευταία δόση γίνεται εκκαθάριση και το ποσό δύναται να 
είναι λίγο αυξηµένο παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6056 µε τίτλο «Ετήσια εισφορά στο 
ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 3% τακτικών εσόδων» µε το ποσό 
των 500,00 ευρώ. 
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5. Προκειµένου να αποπληρωθεί η 7η εντολή του έργου «ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Λειβαθούς» ποσού 6.129,90 ευρώ που έχει 
ενταχθεί στον προϋπολογισµό του έτους 2015 στον Κ.Α. Εξόδων 30.7413.39 µε τίτλο «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ 
Λειβαθούς» µε χρηµατοδότηση από τα Οφειλόµενα Ελληνικού ∆ηµοσίου τα οποία δεν έχουν κατατεθεί ακόµα στο 
∆ήµο µας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή χρηµατοδότησης από τα Οφειλόµενα Ελληνικού ∆ηµοσίου 
στη ΣΑΤΑ και στον Προϋπολογισµό και στο Τεχνικό Πρόγραµµα.  

6. Μετά από εγγραφές νέων έργων στη ΣΑΤΑ και µεταβολές πιστώσεων συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρω 
αναφερόµενης (αριθµ. 5) οι πιστώσεις Κ.Α. Εξόδων µε χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ υπερβαίνουν κατά 56.100,00 ευρώ 
τις πιστώσεις Κ.Α. Εσόδων. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή χρηµατοδότησης έργων 
από την ΣΑΤΑ στα Οφειλόµενα Ελληνικού ∆ηµοσίου και στον Προϋπολογισµό και στο τεχνικό Πρόγραµµα ως 
ακολούθως: 

• Ποσό 9.456,00 ευρώ από το αναφερόµενο στον Κ.Α. Εξόδων 15.7336.02 µε τίτλο «Κατασκευή βάσης από 
οπλισµένο σκυρόδεµα στο ∆ηµοτικό Στάδιο Κεραµειών» έργο.  

• Ποσό 46.644,00 ευρώ από το αναφερόµενο στον Κ.Α. 30.7413.27 µε τίτλο «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Πυλαρέων» 

7. Προκειµένου να καταβληθεί το ΦΠΑ που προκύπτει από την λειτουργία των υποκαταστηµάτων του ∆ήµου µας για 
το έτος 2015 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 80.8242.01 µε τίτλο «Απόδοση 
χρεωστικού ΦΠΑ υποκαταστηµάτων» µε το ποσό των 30.000,00 ευρώ. 

8. ∆εδοµένου ότι µέχρι τέλος του οικονοµικού έτους 2015 δεν θα διατεθούν οι πιστώσεις ορισµένων Κ.Α. Εξόδων εις 
ολόκληρο παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µείωση της πίστωσής τους ως ακολούθως: 

• Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 80.8117.10 µε τίτλο «Οφειλή στη ∆.Ο.Υ. (µισθώµατα παραλιών κλπ)» κατά 
25.000,00 ευρώ δεδοµένου ότι έχει προϋπολογισθέν ποσό 140.000,00 ευρώ και δεσµευµένο µε παραστατικά µέχρι 
σήµερα ποσό 90.382,80 ευρώ. 

• Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» κατά 25.000,00 ευρώ δεδοµένου ότι έχει προϋπολογισθέν ποσό 
40.000,00 ευρώ και δεσµευµένο από παραστατικά µέχρι σήµερα ποσό 5.169,01 ευρώ. 

• Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6331.00 µε τίτλο «Απόδοση φόρου εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων» 
κατά 48.000,00 διότι η πρώτη δόση του φόρου που απαιτείτο να καταβληθεί µε την υποβολή της δήλωσης, 
καλύφθηκε από άλλον ανάλογο Κ.Α. Εξόδων. 

• Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 80.8117.16 µε τίτλο «Πληρωµή ενοικίων ΠΟΕ (Ακίνητο Κληρονόµων 
∆εστούνη)» κατά 85.000,00 ευρώ και του Κ.Α. Εξόδων 30.6231.02 µε τίτλο «Μίσθωση ακινήτου Κληρονόµων 
∆εστούνη» κατά 20.000,00 ευρώ διότι µέχρι τέλος του έτους δεν θα διατεθεί η πίστωση καθώς εκκρεµεί αγωγή. 

9. ∆εδοµένου ότι σε ορισµένους Κ.Α. Εσόδων τα εισπραχθέντα είναι περισσότερα από τα προϋπολογισθέντα και 
διασφαλίζοντας τον περιορισµό της εγκυκλίου σύνταξης του Προϋπολογισµού για τα έσοδα της οµάδας Ι βάση του 
οποίου εφόσον τα έσοδα της ανωτέρω οµάδας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2014 (8.399.706,00 
ευρώ) δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα έσοδα της περιόδου Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2013 (9.181.385,00 ευρώ), το 
ανώτερο ποσό που µπορεί να εγγραφεί στον Προϋπολογισµό του 2015 είναι το ποσό των εισπράξεων του 2013 
ήτοι 9.181.385,00 ευρώ. Κατά την στιγµή σύνταξης της παρούσης, συµπεριλαµβανοµένης και της ενίσχυσης των 
εσόδων όπως περιγράφεται στο αριθµ. 2, το προϋπολογισθέν ποσό της οµάδας Ι ανέρχεται σε 9.090.097,00 ευρώ 
οπότε δύναται να ενισχυθεί µε ποσό έως 91.288,00 ευρώ. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση των Κ.Α. Εσόδων ως ακολούθως: 

• Κ.Α. Εσόδων 0114 µε τίτλο «Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β∆ 24/9-20/10/1958)» µε το ποσό των 
26.000,00 ευρώ δεδοµένου ότι έχει διαµορφωθέν ποσό 200.000,00 ευρώ και εισπραχθέντα 226.434,72 ευρώ. 

• Κ.Α. Εσόδων 0129.03 µε τίτλο «Έσοδα από παραλία Μύρτου» µε το ποσό των 65.000,00 ευρώ δεδοµένου ότι έχει 
διαµορφωθέν ποσό 241.400,00 και εισπραχθέντα 306.609,89 ευρώ. 

10. Στον Κ.Α. Εσόδων 0612.01µε τίτλο «ΚΑΠ για καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµόσιων σχολικών 
µονάδων και λοιπών υπηρεσιών» έχει κατατεθεί ποσό 19.218,48 ευρώ και στον αρχικά εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό δεν είχε προβλεφθεί πίστωση. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του 
ανωτέρω Κ.Α. εσόδων µε το ποσό των 19.218,48 ευρώ. 

11. Στον Κ.Α. Εσόδων 4124.01 µε τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου» έχει προϋπολογιστεί ποσό 8.000,000 
ευρώ και έχει βεβαιωθεί ποσό 23.158,95 ευρώ και στον Κ.Α. 4124.03 µε τίτλο «Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήµου ενοικίων» 
έχει προϋπολογιστεί ποσό 2.000,00 ευρώ και έχει βεβαιωθεί ποσό 4.947,72 ευρώ. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε: 

- την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 4124.01 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου» µε ποσό 20.000,00 ευρώ  

- την ενίσχυση του Κ.Α. 4124.03 Εσόδων «Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήµου ενοικίων» µε ποσό 4.000,00 ευρώ 
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- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 80.8242.00 µε τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-απόδοση χαρτοσήµου και 
ΟΓΑ χαρτοσήµου» µε το ποσό των 24.000,00 ευρώ. 

12. Προκειµένου να καταβληθεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 204 του Ν. 3584/2007 αποζηµίωση 
συνταξιοδοτούµενου υπαλλήλου του ∆ήµου µας ποσού 2.221,00 ευρώ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση 
του Κ.Α. Εξόδων 20.6022.01 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές» µε το ποσό των 2.221,00 ευρώ µε ισόποση µείωση του Κ.Α. 
20.6021.00 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα)» 

13. Προκειµένου να εκδοθούν τα τακτοποιητικά εντάλµατα της ∆ΕΗ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση των 
κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

• 80.8113.02 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για προµήθεια 2%» µε ποσό 
7.500,00 ευρώ 

• 00.6151.00 µε τίτλο «∆ικαιώµατα τρίτων (προµήθεια ∆ΕΗ) από την είσπραξη τελών και φόρων» µε ποσό 20.000,00 
ευρώ 

• 00.6151.01 µε τίτλο «∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) ΤΑΠ ∆ΕΗ ΓΙΑ ΚΕ∆ΚΕ» µε ποσό 25.000,00 ευρώ 
• 10.6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας» µε ποσό 50.000,00 ευρώ 
• 70.6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας» µε ποσό 160.000,00 ευρώ 

14. Προκειµένου να αποπληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. 
Εξόδων 30.6322 µε τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων-ο παρών Κ.Α. είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής» µε ποσό 20.000,00 ευρώ. 

Μετά από τις παραπάνω αλλαγές το τακτικό Αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στο ποσό των 48.824,94 ευρώ.                                                                        
Αργοστόλι     Νοεµβρίου  2015  

Ο Προϊστάµενος  του τµήµατος Λογιστηρίου –Προϋπολογισµού :  Θεόδωρος  Μαντζουράτος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως  απαντήθηκαν από την 
υπάλληλο του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Σοφία Κουστουµπάρδη και αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά:   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι ψηφίζει τις παρακάτω παραγράφους της εισήγησης: 1-2-3-4-5-11 και 12 , τις 
υπόλοιπες τις καταψηφίζει. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Αλέξανδρος Μοσχονάς  . 
                 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

• την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 
• την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2015. 
• την εισήγηση της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 
  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος  οικονοµικού έτους 2015  . 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος του  έτους 2015   και   εισηγείται    
την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   356  / 2015                                                                                              Α∆Α: 7Π∆1ΩΕ5-292 
ΘΕΜΑ :  Καθορισµός τελών κοιµητηρίων έτους 2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος  , εισηγούµενη    το  6 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Καθορισµός τελών κοιµητηρίων έτους 
2016 & εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από  6-11-2015 εισήγηση της  
, στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Καθορισµός Τελών Κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
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Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωµάτων που αφορούν τα κοιµητήρια καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
συµβουλίου η οποία δηµοσιεύεται κατά το άρθρο 66 του Β.∆ 24-9/20-10-1958 (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 582/68 κ ΥΠΕΣ∆∆Α 
εγκ.41/12243/14.06.2007). 
 
Με την περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό 
συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
επιβολής τελών, δικαιωµάτων και εισφορών απαιτείται µετά την 1/1/2011 η προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής 
επιτροπής. 
 
Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιµητήρια είναι δικαιώµατα ή τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη εν µέρει ή εν 
συνόλω των δαπανών της συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας τους (άρθρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68). 
 
Τα επιβαλλόµενα ως άνω δικαιώµατα ή τέλη, συναρτώνται µε την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών δικαιωµάτων επί 
ορισµένου χώρου ταφής, εκ µέρους του διοικούντος το κοιµητήριο του δήµου. 
 
Έχοντας υπόψιν: 
1. Την υπ. αριθ. 41/146/2007 εγκύκλιος του  πρώην Υπουργείου Εσωτερικών 
2. Το υπ. αριθ. πρωτ. 35535 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών ΟΤΑ του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών 
3. Την από Ιούλιος 2014 Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 
4. Την υπ. αριθ. 56/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς 
5. Το υπ. αριθ. πρωτ. 47023/8-10-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας µας για τη συµβολή των κατά τόπων αιρετών στον 

καθορισµό ύψους τελών 
6. Τις έγγραφες ανταποκρίσεις 1. Του Προέδρου ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου, 2. Τη συνεργασία µε όλους τους 

κατά τόπον αρµόδιους Αντιδηµάρχους και Εντεταλµένους συµβούλους κατά την 6η συνεδρίαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής 

 
  Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68, η ίδρυση και συντήρηση κοιµητηρίων ανήκει στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα των δήµων, τα δε επιβαλλόµενα δικαιώµατα ή τέλη προορίζονται να καλύψουν µέρος ή το σύνολο 
της δαπάνης συντήρησης και εν γένει λειτουργίας των δηµοτικών Κοιµητηρίων. 
Τα επιβαλλόµενα ως άνω δικαιώµατα ή τέλη, συναρτώνται µε την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών δικαιωµάτων επί 
ορισµένου χώρου ταφής, εκ µέρους του διοικούντος το κοιµητήριο δήµου. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω 
δικαιωµάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες, όπως η 
διάθεση χώρου για τον ενταφιασµό των προσφιλών τους προσώπων, για την οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωµα 
(σύσταση οικογενειακού τάφου, τριετής ταφή) (ΥΠ.ΕΣ  35535/14.12.2011).     
 Τα επιβαλλόµενα σχετικά δικαιώµατα για τη διάθεση του χώρου, συνάπτονται ευθέως µε το δικαίωµα κατασκευής µνηµείου 
επί αυτού (του τάφου), ως εκδήλωση θρησκευτικού σκοπού άρρηκτα συνδεδεµένου, ενόψει των ισχυόντων ταφικών 
συνηθειών και εθίµων, µε το δικαίωµα ενταφιασµού, χαρακτηριζόµενα τα µνηµεία, όπως άλλωστε και ο χώρος ταφής, ως 
πράγµατα εκτός συναλλαγής (ΥΠ.ΕΣ  35535/14.12.2011). 
 Στο πλαίσιο των ανωτέρω επισηµαίνεται ότι για τον προσδιορισµό του ύψους του «τέλους ταφής» ή «δικαιώµατος ταφής» 
συνυπολογίζονται οι λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται µε τη λειτουργία του κοιµητηρίου (δαπάνες ύδρευσης, προµήθειας 
ηλεκτρικού ρεύµατος και καθαριότητας των χώρων του κοιµητηρίου) και συναρτώνται µε συνήθεις πράξεις που εκτελούνται σε 
αυτό και ως εκ τούτου η καταβολή του  ήδη συνεπάγεται την παραχώρηση δικαιώµατος ενταφιασµού και κατασκευής 
µνηµείου επί του τάφου από τον συγγενή (ΥΠ.ΕΣ  35535/14.12.2011). 
Η βεβαίωση και η είσπραξη των δικαιωµάτων τούτων ενεργείται βάσει της κειµένης νοµοθεσίας «περί βεβαιώσεως και 
εισπράξεως δηµοτικών προσόδων» (άρθρο4 παρ.3 ΑΝ 582/68). 
Η επιβολή δε του εργολαβικού δικαιώµατος σε βάρος των εργοληπτών δεν είναι επιτρεπτή, δεδοµένου ότι αφενός αυτοί 
ενεργούν κατ΄ εντολήν των δικαιούχων ενταφιασµού, οι οποίοι ως προελέχθη έχουν το δικαίωµα κατασκευής του µνηµείου, 
αφετέρου το κόστος των παρεχόµενων σχετικών διευκολύνσεων για την πραγµατοποίηση των εργασιών κατασκευής 
(κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, αποκοµιδή απορριµµάτων) καλύπτεται ήδη από τα καταβληθέντα, εκ µέρους 
αυτών, δικαιώµατα ταφής. Όπως εξάλλου προαναφέρθηκε, το ύψος των επιβαλλόµενων δικαιωµάτων του κοιµητηρίου, 
καθορίζεται επί τη βάσει εκτίµησης των προϋπολογισθέντων δαπανών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι 
απορρέουσες  σχετικές δαπάνες (ΥΠ.ΕΣ35535/14.12.2011). 
Επίσης η  υποχρέωση αποκοµιδής ογκωδών άχρηστων υλικών ή µπαζών, συνεπεία των έργων κατασκευής ή συντήρησης 
των µνηµείων, µπορεί να απαιτηθεί ως ειδικός όρος στον οικείο κανονισµό του κοιµητηρίου, επί ποινή προστίµου σε βάρος 
των συγγενών και όχι ως παγίως καταβληθέν δικαίωµα (ΥΠ.ΕΣ35535/14.12.2011). 
Συµπερασµατικά και λαµβάνοντας υπόψιν την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη «∆ηµοτικές Πρόσοδοι και άλλα θέµατα» / 
Ιούλιος 2014, σχετικά µε τις πρακτικές επιβολής διαφόρων επιβαρύνσεων στα κοιµητήρια, από το ∆ήµο επιβάλλονται 
καταρχήν τέλη ενταφιασµού τα οποία καλύπτουν (επιµεριστικά) το λειτουργικό κόστος του κοιµητηρίου για την αρχική τριετία 
διατήρησης του µνηµείου, για παράταση του χρόνου αυτού ορίζεται τέλος για κάθε έτος παράτασης και σε καµία περίπτωση 
δεν µπορούν να επιβάλλονται τέλη που σχετίζονται µε την µορφή του µνηµείου ή των σκευών που θα φέρει. Το αυτό ισχύει 
και για του οικογενειακούς τάφους. Ο ∆ήµος όταν δεν παρέχει τις υπηρεσίες ταφής (εκσκαφή, επιχωµάτωση, κλπ) δεν µπορεί 
να απαιτεί οποιαδήποτε επιβάρυνση ει βάρος των εργαλαβικών γραφείων τελετών ή συγγενικών προσώπων. Για να γίνει 
όµως µία ταφή πρέπει οι συγγενείς-ιδιώτες να έχουν καταβάλει στο ∆ήµο το τέλος ενταφιασµού όπως αυτό ορίζεται κατά 
περίπτωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Επίσης δεν επιτρέπεται η επιβολή ετήσιων τελών καθαριότητας κλπ, καθώς εκ του 
νόµου οι λειτουργικές αυτές δαπάνες ενσωµατώνονται στα τέλη ενταφιασµού που καταβάλλονται για µία τριετία (καταρχήν). 
Από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις δυνατότητες κάθε κοιµητηρίου του ∆ήµου µας, νοµίµως µπορούν να επιβάλλονται τα 
ακόλουθα τέλη: 
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α/α ΕΣΟ∆Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) 
2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 
3 ΤΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ (διάρκειας έως και 5 έτη µετά την ταφή του 

τελευταίου δικαιούχου κατά το νόµο)  
4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ (µετά την τριετία ανά έτος) 
5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για πρώτη φορά) 
6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-ετία (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 
7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 
 
Ειδικά για το Κοιµητήριο του ∆ραπάνου (εντός ∆Ε Αργοστολίου) όπου λειτουργεί και ναός νοµίµως µπορούν να επιβάλλονται 
επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 
 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 
8 Εξόδειος Ακολουθία 
9 Τελετή Μνηµοσύνου 
 
Τα προϊόντα που διατίθενται από το Κυλικείο του Κοιµητηρίου κατά τη διενέργεια τελετών (ταφών, µνηµοσύνων) διατίθενται 
σε τιµές διατίµησης όπως προκύπτουν κάθε φορά από την ισχύουσα νοµοθεσία, συνεπώς δεν ορίζονται διαφορετικά από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.  Τυχόν προϊόντα που διατίθενται αλλά δεν υπόκεινται σε τιµές διατίµησης, πωλούνται σε τιµές που θα 
προσδιορίσει το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου το οποίο µεριµνά για την λειτουργία του Κοιµητηρίου. Τα 
αντίτιµα από την πώληση των προϊόντων του κυλικείου δεν αποτελούν τέλη, συνεπώς δεν εµπεριέχονται στη σχετική 
απόφαση προσδιορισµού τελών κοιµητηρίων του δηµοτικού συµβουλίου.                
∆ιευκρινίζεται ότι για τη λήψη της σχετικής κανονιστικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προηγείται σχετική 
εισηγητική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αλλά δεν απαιτείται η λήψη απόφασης από τις δηµοτικές ή τοπικές 
κοινότητες. Τυχόν παλαιότεροι κανονισµοί κοιµητηρίων κατά τόπον που προβλέπουν διαφορετικά είδη τελών δεν 
υπερισχύουν της νοµοθεσία. 
Συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δεδοµένα για τον καθορισµό των τελών, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2014 

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 160 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόνων 37 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 11 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς 61 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 7 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 133 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 18 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 34 
ΣΥΝΟΛΟ 461 

 

   

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2015 (έως 2-11) 

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 154 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόνων 51 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 13 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς 60 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 6 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 107 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 16 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 44 
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ΣΥΝΟΛΟ 451 
 
Ο αριθµός των  ληξιαρχικών πράξεων θανάτου σχεδόν ταυτίζεται και µε τον αριθµό ταφών. Σπανίως τυγχάνει η ταφή να 
γίνεται εκτός Κεφαλλονιάς. 
Οι λειτουργικές δαπάνες των Κοιµητηρίων ποικίλουν ανάλογα µε την περιοχή που βρίσκονται και την έκτασή τους. 
Υψηλότερος αριθµό ταφών παρατηρείται στο Κοιµητήριο του ∆ραπάνου (Αργοστόλι) και αµέσως µετά στο Κοιµητήριου 
Ληξουρίου.  
Οι απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών αλλά το λειτουργικό κόστος συντήρησης των κοιµητηρίων δεν ακολουθεί µία αναλογική 
κλίµακα (νόµος της αύξουσας οριακής απόδοσης), αλλά προοδευτική. Οι υψηλότερες δαπάνες σηµειώνονται στο Κοιµητήριο 
του ∆ραπάνου, δεν µπορεί όµως να είναι αναλογικά πολλαπλάσιες του αριθµού των ταφών σε σχέση µε το κόστος και τις 
ταφές σε ένα µικρό περιφερειακό κοιµητήριο.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (€) 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  35.000 

∆.Ε. Αργοστολίου 4.000 

∆.Ε. Ελειού-Πρόνων 3.000 

∆.Ε. Ερίσου 1.000 

∆.Ε. Λειβαθούς 4.000 

∆.Ε. Οµαλών 500 

∆.Ε. Παλικής 15.000 

∆.Ε. Πυλαρέων 1.500 

∆.Ε. Σάµης 2.500 
 
Το λειτουργικό κόστος αφορά σε δαπάνες ύδρευσης, δαπάνες ηλεκτρικού ρεύµατος, υπηρεσίες καθαριότητας και 
ευπρεπισµού, έκτακτες εργασίες µικρο – αποκαταστάσεων. Οι εργασίες παρέχονται από προσωπικού του ∆ήµου (χωρίς να 
επαρκεί το υφιστάµενο) και ο όγκος της  εργασίας ποικίλει από περιοχή σε περιοχή ως προς τη συχνότητα παροχής, τη 
διάρκεια (εργατοώρες) παροχής και την ένταση (αριθµός υπαλλήλων). 
Ο ∆ήµος δεν παρέχει εκσκαφικές εργασίες για τους ενταφιασµούς κλπ, συνεπώς δεν επιβάλλονται για αυτές επιπρόσθετα 
τέλη, αλλά όπως αναφέρεται αναλυτικά στην εισήγηση, επιβαρύνουν τις οικογένειες που καταβάλλουν σχετικό τίµηµα στους 
εργολάβους. 
Λαµβάνοντας υπόψιν το εκτιµώµενο λειτουργικό κόστος ανά περιοχή και για τις ειδικές περιπτώσεις των δύο µεγαλύτερων 
κοιµητηρίων του νησιού (∆ραπάνου και Ληξουρίου), σε συνάρτηση µε τον αριθµό των ταφών κατά την ίδια κτηγοριοποίηση, 
εισηγούµαστε το ακόλουθο ύψος τελών σύµφωνα µε τον παρακάτων Πίνακα 1.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΨΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΗΝ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) 245,00 50,00 
2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 85,00 30,00 
3 ΤΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ (διάρκειας 
έως και 5 έτη µετά την ταφή του 
τελευταίου δικαιούχου κατά το νόµο)  

1.800,00 150,00 

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ (µετά την 
τριετία ανά έτος) 

80,00 12,00 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για πρώτη 
φορά) 

85,00 50,00 

6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-ετία 
(όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

12,00 /ΕΤΟΣ = 60,00 /5ετία - 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

12,00/έτος - 

 
 
 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ-

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 
Ποσό σε € 

8 Εξόδειος Ακολουθία  70,00 
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Για οποιαδήποτε πράξη από τις ανωτέρω, απαιτείται προηγουµένως η εξόφληση του αντίστοιχου προβλεπόµενου 
τέλους. 
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Για την ορθή και σύννοµη διαχείριση των οικογενειακών τάφων επισηµαίνεται ότι: 

Για τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα ταφής µόνο σε αυτόν για τον οποίο έγινε η 
παραχώρηση, στο σύζυγο ή στη σύζυγο του, στους κατ’ ευθεία γραµµή ανιόντες και κατιόντες του, νοµίµους, θετούς, που 
νοµιµοποιούνται και αναγνωρίζονται από τους συζύγους και από τους κατιόντες τους, στον πατέρα ή µητέρα του συζύγου ή 
της συζύγου του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση, όπως και στους αδελφούς του που δεν έχουν δική τους 
οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο ίδιος και εάν δεν υπάρχει αυτός ο σύζυγος ή σύζυγος και οι κατιόντες αυτού. 

Κατ' εξαίρεση, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώµατος ταφής 
στον οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεοµένων µετά του αρχικού δικαιούχου και του συζύγου ή της συζύγου του και µε 
άλλον βαθµό συγγενείας εξ αίµατος ή αγχιστείας εφόσον υπάρχει η παραπάνω αναφερόµενη έγγραφη συγκατάθεση του 
δικαιούχου ή εάν δεν υπάρχει αυτός, της συζύγου και των κατιόντων του µε την καταβολή ιδιαίτερου δικαιώµατος όχι 
µικρότερου από το µισό αυτού που απαιτείται για την παραχώρηση δικαιώµατος συστάσεως οικογενειακού τάφου (άρθρο 3 
παρ.3 ΑΝ 582/68). 

Μετά τον θάνατο και τον ενταφιασµό σε οικογενειακό τάφο και του τελευταίου νόµιµου δικαιούχου, εφόσον, δηλαδή, δεν 
υπάρχουν πλέον άλλοι δικαιούχοι, ο τάφος αυτός περιέρχεται στον ∆ήµο προς περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του µετά την 
πάροδο ευλόγου από την τελευταία ταφή χρόνου, ο οποίος, πάντως, δεν δύναται να είναι µικρότερος της πενταετίας (ΣτΕ 
3071/2014). 

Mε τη σύσταση οικογενειακού τάφου παραχωρείται στον δικαιούχο και τα περιοριστικώς αναφερόµενα µέλη της οικογενείας 
του, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του α.ν. 582/1968, το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης ορισµένου 
τάφου. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου χωρεί µε ρητή πράξη της αρµόδιας δηµοτικής αρχής, µε την οποία παραχωρείται 
η χρήση του τάφου στον δικαιούχο. Ως άδεια χρήσης πράγµατος ανήκοντος στη δηµόσια περιουσία του οικείου οργανισµού 
τοπικής αυτοδιοίκησης, η πράξη παραχώρησης οικογενειακού τάφου συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, µε την οποία 
ιδρύεται έννοµη σχέση δηµοσίου και όχι ιδιωτικού δικαίου, µε περαιτέρω συνέπεια ότι ο χώρος, επί του οποίου παρέχεται 
δικαίωµα χρήσης (ταφής), δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. ∆εν έχουν, συνεπώς, εφαρµογή οι σχετικοί 
µε την κτήση, µεταβίβαση και απώλεια των ιδιωτικών δικαιωµάτων κανόνες (παραγραφή, χρησικτησία, κληρονοµική διαδοχή 
κλπ.), υπόκειται δε το δικαίωµα χρήσης οικογενειακού τάφου στη µονοµερή και εξουσιαστική επέµβαση του ∆ήµου ή της 
Κοινότητας, ως φορέα δηµόσιας διοίκησης (ΣτΕ 3071/2014). 

Η προφορική υπόδειξη από τον Πρόεδρο της κοινότητας της συγκεκριµένης θέσεως εντός του νεκροταφείου προς ανέγερση 
του οικογενειακού τάφου δεν µπορούσε να αναπληρώσει σε καµία περίπτωση την απαιτούµενη έγγραφη πράξη του 
κοινοτικού συµβουλίου για την παραχώρηση του τάφου (ΣτΕ 2751/2003Τµ. ΣΤ).  

Η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προωθείται ως εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπου αποφασίζεται 
µε ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ο καθορισµός των τελών.  
Η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναρτάται στο ∆ιαύγεια και στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου, δηµοσιεύεται στον 
τοπικό Τύπο ως κανονιστική απόφαση, τοιχοκολλείται µε αποδεικτικό ανάρτησης στους Πίνακες ανακοινώσεων 
όλων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου και αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας στην Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση µετά όλων των αποδεικτικών ανάρτησης. 
 
 
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: Ενώ στο δύο µεγάλα νεκροταφεία του Αργοστολίου και του Ληξουρίου 
έχουν επιβληθεί και εισπράττονται ήδη τα τέλη κοιµητηρίων  και ενώ στην ουσία  στην µεγάλη πλειοψηφία των νεκροταφείων 
της περιφέρειας πέρα από κάποιες εξαιρέσεις τα τέλη τα επιβαρύνονται οι εκκλησίες και οι κάτοικοι των χωριών ,  αντί να 
προωθήσετε το ζήτηµα να µπορεί ο  δηµότης να κάνει µια πολιτική κηδεία καθώς και την προώθηση  µέσω ΚΕ∆Ε που 
συµµετέχει ο ∆ήµος της καύσης  των νεκρών για να έχει ο πολίτης και αυτή την επιλογή , αντί επίσης να δηµιουργήσετε και να 
φτιάξουν το νοµοθετικό πλαίσιο οι κυβερνήσεις σας για να εισπράττει ο ∆ήµος τις οφειλές των περίπου δύο εκατοµµυρίων  
από τις ανώνυµες εταιρείες,  πάτε να φορολογήσετε τις περιοχές που είναι άνθρωποι µεγάλης ηλικίας χτυπηµένες ήδη από 
την λιτότητα και τις περικοπές. Εµείς λέµε ότι αυτό είναι άλλη  µια φοροειπρακτική πολιτική και µάλιστα σε ένα ζήτηµα που 
δεν µπορεί να το αποφύγει κανένας και δεν υπάρχει άλλη διέξοδος και µε αυτόν τον τρόπο δείχνετε τις προτεραιότητες που 
βάζετε ως προς τους δηµότες. Αυτό εµείς το καταγγέλλουµε , το καταδικάζουµε και θα το αναδείξουµε.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Μοσχονάς Αλέξανδρος και Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος. 
 και αφού έλαβε υπόψη : 

− το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10  

− άρθρο 202 Ν.3463/2006 

και την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου:  
 
               
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Λαµβάνοντας υπόψη  το εκτιµώµενο λειτουργικό κόστος ανά περιοχή και για τις ειδικές περιπτώσεις των δύο µεγαλύτερων 
κοιµητηρίων του νησιού (∆ραπάνου και Ληξουρίου), σε συνάρτηση µε τον αριθµό των ταφών κατά την ίδια κτηγοριοποίηση, 
εισηγούµαστε το ακόλουθο ύψος τελών κοιµητηρίων σύµφωνα µε τον παρακάτω  Πίνακα :  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΥΨΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΗΝ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) 245,00 50,00 
2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 85,00 30,00 
3 ΤΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ (διάρκειας 
έως και 5 έτη µετά την ταφή του 
τελευταίου δικαιούχου κατά το νόµο)  

1.800,00 150,00 

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ (µετά την 
τριετία ανά έτος) 

80,00 12,00 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για πρώτη 
φορά) 

85,00 50,00 

6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-ετία 
(όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

12,00 /ΕΤΟΣ = 60,00 /5ετία - 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

12,00/έτος - 

 
 
 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ-

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 
Ποσό σε € 

8 Εξόδειος Ακολουθία  70,00 
   
 
Για οποιαδήποτε πράξη από τις ανωτέρω, απαιτείται προηγουµένως η εξόφληση του αντίστοιχου προβλεπόµενου 
τέλους. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  357  / 2015                                                     Α∆Α: ΩΓ∆ΥΩΕ5-Ξ4∆ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 και εισήγηση προς έγκριση στο  
               ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος   , εισηγούµενη   το 7 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:   
Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής 
είναι η σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η οικονοµική επιτροπή έως την 5η Σεπτεµβρίου, 
εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων εκάστης 
κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει 
καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που 
έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι 
νόµιµες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και ε) τηρούνται 
οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του 
προϋπολογισµού. 
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, 
συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 
Η οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ' αυτού, µε 
βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. 
Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήµους, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους 
Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που: α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια 
προϋπολογισµών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την κοινή 
υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του προϋπολογισµού τους 
στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Στη γνώµη 
περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς 
ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο 
Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την 
οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και 
υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από 
αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. 
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Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί 
εµπρόθεσµα στο δηµοτικό συµβούλιο, το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό έως την 
προθεσµία της επόµενης παραγράφου, µε βάση το τελευταίο διαµορφωµένο σχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούµε στη σύνταξη του σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  για το έτος 2016 και στη συνέχεια να το υποβάλλουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση. 
Αµέσως µετά έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   ο οποίος έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το συνηµµένο σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικ. έτος 2016 που αποτελεί και 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης το  οποίο  σε ανακεφαλαίωση έχει  ως εξής : 
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Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στην υπάλληλο   του τµήµατος   Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου    κ.  Σοφία Κουστουµπάρδη η  
οποία απάντησε στις ερωτήσεις των Μελών της Επιτροπής . 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε την Πρόεδρο και τους υπαλλήλους της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου  και µετά από 

διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  
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«Ο κρατικός προϋπολογισµός αποτελεί ένας από τους βασικούς µηχανισµούς αναδιανοµής του παραγόµενου πλούτου προς όφελος του κεφαλαίου. 
Συµπληρωµατικά και στον ίδιο στόχο είναι και ο προϋπολογισµός του 2016 που φέρνει η ∆ηµοτική Αρχή (Ν∆). Ο κρατικός προϋπολογισµός των τελευταίων 
χρόνων είναι αυστηρά προσαρµοσµένος στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Σε αυτό το ενιαίο πλαίσιο (µε τον νόµο του 2014) 
ευθυγραµµίζεται και ο ∆ήµος Κεφαλονιάς µε πρώτο άξονα την κλιµακούµενη µείωση της χρηµατοδότησης του από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

Μεταξύ 2009-2014 καταγράφεται µείωση της χρηµατοδότησης πάνω από 62% και για το 2015 µειώνεται κατά 45% σε σχέση µε το 2014. Η συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δίνει συνέχεια στην αντιλαϊκή στρατηγική µε την ΠΝΠ για την αναγκαστική µεταφορά αποθεµατικών και διαθεσίµων των ∆ήµων και Περιφερειών 
στην ΤτΕ, ενέργεια που µονιµοποιείται µε το 3ο Μνηµόνιο. Ακολουθεί µε βάση το νέο Μεσοπρόθεσµο 2016-2019 και τις κατευθύνσεις του Υπ. Εσωτερικών 
επιπρόσθετη µείωση που το διάστηµα 2017-18 φτάνει στο 23% σε σχέση µε το 2015.Μια νέα γενιά παρακρατηµένων διαµορφώνεται ήδη. Στο πλάι της 
κυβέρνησης η ηγεσία της ΚΕ∆Ε.Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο πειθάρχησης και ο προϋπολογισµός είναι τα βασικά εργαλεία για την συνέχεια προώθησης των 
αναδιαρθρώσεων και στον ∆ήµο Κεφαλονιάς. Κοινός παρανοµαστής των αναδιαρθρώσεων είναι :1.Οι δραµατικές περικοπές πόρων,2.Η συρρίκνωση των 
κοινωνικών υποδοµών,3.Η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και έργων,4.Η ώθηση του ∆ήµου στον τραπεζικό δανεισµό,5.Η ένταση της υπερφορολόγησης των 
δηµοτών,6.Η αντικατάσταση του προσωπικού µε σταθερά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, µε προσωπικό µε ποικίλων ελαστικών εργασιακών 
σχέσεων.Η στρατηγική των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων φέρνει σε πρώτο πλάνο την επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών µέσω της υπερφορολόγησης και την 
διεύρυνση της λεγόµενης ανταπόδοσης, τις ιδιωτικοποιήσεις. Τα παραπάνω δείχνουν ότι ο ∆ήµος είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του αστικού κράτους. 

Ο ισοσκελισµός του προϋπολογισµού του ∆ήµου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του. Το Υπ. Εσωτερικών τον Ιούλιο του 2015 εξέδωσε εγκύκλιο 
µε δεσµευτικές κατευθύνσεις όπου τονίζεται « η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής µε υποχρέωση συγκράτησης στα χαµηλότερα επίπεδα ». Υποδείχνει 
συγκεκριµένες δαπάνες που πρέπει να µειωθούν :1.Υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων,2.Προµήθειες,3.∆απάνες σε νερό και ηλεκτρική ενέργεια,4.∆απάνες 
επιχορήγησης σε ΝΠ∆∆, αθλητικά και πολιτιστικά σωµατεία,5.Τα βοηθήµατα σε αδύναµους.Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρει ότι «σε περίπτωση που τα 
εισπραττόµενα του 2015 εκτιµάται ότι δεν θα καλύψουν την δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να 
συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των τελών για το2016 επιφέροντας αύξηση αυτών». Για πρώτη φορά επιχειρείται µια διευρυµένη 
αντιδραστική λογική για τα λεγόµενα ανταποδοτικά έσοδα.Υποχρεώνει η κυβέρνηση τους ήδη χρεωµένους ∆ήµους να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισµό τους 
προστρέχοντας σε τραπεζικό δανεισµό (Ν4325/2015 ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) και µόνο εφόσον αποβεί άκαρπη αυτή η προσπάθεια δανεισµού από τράπεζες και ΤΠ∆ 
τότε µπορούν να καταφύγουν στο ΕΙ∆ΙΚΟ λογαριασµό που διατηρείται στο ΤΠ∆ από τους παρακρατηµένους πόρους των ΚΑΠ! Για τον έλεγχο εφαρµογής της 
αντιλαϊκής πολιτικής η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατέθεσε νοµοσχέδιο για να αντικαταστάσει το Οικονοµικό Παρατηρητήριο που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Ν∆-
ΠΑΣΟΚ µε την «Επιτροπή Ανασυγκρότησης των ΟΤΑ» µε την συµµετοχή µάλιστα της ΚΕ∆Ε.  

Η ΣΑΤΑ έχει µειωθεί κατά -83,75% το διάστηµα 2009-2014. Καταρρέουν υποδοµές που έχουν δηµιουργηθεί εδώ και δεκαετίες στον αθλητισµό, στον πολιτισµό, 
από την έλλειψη συντήρησης και την έλλειψη προσωπικού και µέσων. Αυτό αξιοποιείται και από την ∆ηµοτική Αρχή ώστε να εκχωρείται η εκµετάλλευση σε 
ιδιώτες. Οι ελεύθεροι χώροι προγραµµατίζονται και αυτοί να δοθούν σε ιδιώτες, δεν γίνεται καµιά απαλλοτρίωση που να δοθεί στο λαό.  

Το ΕΣΠΑ(2014-2020) στο σκέλος των αναπτυξιακών έργων αφορά έργα και δράσεις που αφορούν πλήρως τις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των 
µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, βάζοντας στο περιθώριο τις λαϊκές ανάγκες σε υπηρεσίες, υποδοµές και έργα. Η ηγεσία της ΚΕ∆Ε προβάλει το ΕΣΠΑ ως την 
µοναδική πηγή χρηµατοδότησης των ∆ήµων. Ήδη είναι στον αέρα ως προς την κατάληξη του έργα του ∆ήµου Κεφαλονιάς που βρίσκονταν ενταγµένα στο ΕΣΠΑ 
2007-2014.Στις κοινωνικές υποδοµές τα προβλήµατα και οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ σηµαντικές. Με την χρηµατοδότηση ευκαιριακών δράσεων και την 
αξιοποίηση προγραµµάτων της ΕΕ που έχουν ηµεροµηνία λήξης, όπως είναι για τους Παιδικούς Σταθµούς, ΚΗΦΗ, Κ∆ΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Συµβουλευτική 
Γυναικών κ.λ.π. Σε συµπράξεις µε εκκλησία, ΜΚΟ, φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως συµβαίνει µε το «Κοινωνικό» Παντοπωλείο, Ιατρείο, Φαρµακείο κ.λ.π.Αυτή 
η αντιλαϊκή πολιτική εξειδικεύεται από την ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς µε την ουσιαστική στήριξη και των άλλων παρατάξεων του αστικού ευρωπαϊκού τόξου. Τα 
παρακάτω είναι ενδεικτικά που διαµορφώνουν την κατεύθυνση του προϋπολογισµού του 2016 : 

1.Οι προϋπολογισµοί το 2010 των 7 ∆ήµων και της Κοινότητας που καθολικός διάδοχος είναι ο σηµερινός ∆ήµος Κεφαλονιάς προσέγγιζαν τα 100 εκ. ευρώ. Ο 
προϋπολογισµός για το 2015 ήταν 51.752.000 και τώρα η εκτέλεση του στο 10µηνο (1ος-10ος)-στο 83.30% του χρόνου έπρεπε να φτάνει στα 43.109.416- είναι ως 
προς τα έσοδα στα 22.659.470,39 και ως προς τα έξοδα (δαπάνες) στα 18.280.686,02 . ∆ηλαδή έχει µείωση-απόκλιση περίπου 50%. Σηµαίνει έχει µειωθεί το 
παραγόµενο έργο και οι υπηρεσίες προς τους πολίτες κατά 50%, ενώ τα ∆ηµοτικά Τέλη και οι Φόροι είτε παρέµειναν ίδιοι από το 2010 που ο προϋπολογισµός 
ήταν 100εκ. ευρώ, είτε αυξήθηκαν, είτε θα αυξηθούν φέτος (πχ. επιβολή τέλους ενταφιασµού κ.λ.π.).2.Μεγάλο µέρος των εργαζοµένων του ∆ήµου και των 
Οργανισµών του είναι µε ελαστικές µορφές απασχόλησης µε αποδοχές-όταν καταβάλλονται- πείνας, µε συνεχή ανακύκλωση και αλλαγή προσωπικού .3.Οι 
απευθείας αναθέσεις στον ∆ήµο Κεφαλονιάς είναι κατά χιλιάδες µε συνέπεια να µην υπάρχει προγραµµατισµός , επάρκεια υλικών, υπηρεσιών και έργων και να 
ανεβαίνει το κόστος αυτών σηµαντικά.4.Οι νέες εργασιακές σχέσεις που έχει «εφεύρει» ο ∆ήµος Κεφαλονιάς µε την κατά συρροή «Επαγγελµατική ∆απάνη» και 
τους «Εθελοντές» εργαζόµενους έχουν επιφέρει πρωτοφανή εργασιακό µεσαίωνα µε απλήρωτη και ανασφάλιστη δουλεία, αλλά έχουν στοιχίσει στον ∆ήµο 
επιβολή προστίµων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που καλείται να πληρώσει ο λαός.5.Οι ανείσπρακτοι φόροι και τέλη από µεγάλους οφειλέτες του ∆ήµου και των 
Οργανισµών του ξεπερνά τα 5εκ. ευρώ. Αν τα συγκρίνουµε µε τις δαπάνες του 10µηνου 2015 (18.280.686,02), πλησιάζουν τα ανείσπρακτα των µεγάλων 
οφειλετών το 30%. Για αυτό λέµε χρήµατα υπάρχουν αλλά δεν εισπράττονται από τους µεγάλους οφειλέτες για να αποδοθούν στην κάλυψη των σύγχρονων 
αναγκών του λαού. 6.Τα πρόστιµα ∆ηµοσιονοµικής διόρθωσης των πρώην ∆ήµων Αργοστολίου-Ερίσσου περίπου 500.000ευρώ, τα διαχειριστικά προβλήµατα 
των πρώην ∆ήµων Αργοστολίου, Λειβαθούς (δάνειο 3,1εκ. ευρώ), Σάµης, Πυλάρου επιφέρουν ή θα επιφέρουν πρόστιµα που πληρώνουν οι ∆ηµότες.7.Οι 
απεντάξεις (πχ Βιολογικός Λειβαθούς-Μελέτη-) ή οι πιθανές απεντάξεις έργων (πχ. Βιολογικός Σκάλας) από ευρωπαϊκά προγράµµατα θα επιφέρουν νέα βάρη 
εκατοµµυρίων που θα πληρώσει ο λαός της Κεφαλονιάς.8.∆εν υπάρχει καµιά εγγραφή στον προϋπολογισµό του 2016 για την οικονοµική συµµετοχή του ∆ήµου 
στον «ΑΠΟΠΛΟΥ» και στο ΚΟΙΣΠΕ (Καµπάνα).9.Ορισµένα αναλυτικά στοιχεία που δείχνουν την αντιλαϊκή κατεύθυνση:*Οι επιχορηγήσεις και επενδύσεις το 
2015 ήταν προϋπολογισµένες 14.784.714,74 για το 2016 είναι 3.770.938,93 µείον 74.5%. *Οι δαπάνες για έργα το 2015 ήταν προϋπολογισµένες 13.063.917,39 
για το 2016 είναι 4.267.836,24 µείον 67,4%.*Οι Μελέτες κ.α. το 2015 ήταν προϋπολογισµένες 2.418.126,42 για το 2016 548.067,10 µείον 77,4%.*Τα έσοδα από 
την παραλία του Μύρτου έως τις 31.10.2015 ήταν 306.609,89 και του Πλατύ Γιαλού 78.282,43 ενώ για το 2016 δεν αναγράφονται.*Τα έσοδα από την Μελισσάνη 
έως τις 31.10.2015 ήταν 1.028.678 και της ∆ρογκαράτης 376.159 δηλαδή σύνολο 1.404.837 ενώ οι εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι. *Τα έσοδα από το 
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) το 2015 ήταν προϋπολογισµένα 220.000 για το 2016 312.500 αύξηση 42%. *Το τέλος από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων 
από ∆ΕΗ και ΟΤΕ το 2015 ήταν προϋπολογισµένο 10.000 και δεν εισπράχθηκε ποτέ. 
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*Η επιχορήγηση του έργου «κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις λόγω του σεισµού» το 2015 ήταν προϋπολογισµένες 360.000 -παρά τις ανάγκες που ανέρχονται σε 
1.600.000- τελικά έως 31.10.2015 δεν έχει υλοποιηθεί καµία και για το 2016 είναι 237.719,99 µείον 34%.*Έσοδα από πρόστιµα κοκ Τροχαίας το 2015 ήταν 
προϋπολογισµένα 42.000 το 2016 90.000 αύξηση 114%. Τα έξοδα λειτουργίας Μελισσάνης και ∆ρογκαράτης ήταν προϋπολογισµένα το 2015 170.000 και έως 
31.10.2015 η εκταµίευση είναι µηδενική. ∆ηλαδή δεν έχει πληρωθεί κανείς εργαζόµενος.  

Ως Λαϊκή Συσπείρωση προτείνουµε : 

• Πλήρη κρατική χρηµατοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του ∆ήµου. 
• Αύξηση της φορολόγησης στο 45% των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. 
• Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. 
• Αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας και κατάργηση του στα είδη πρώτης ανάγκης, στην υγεία, το φάρµακο και στο σχολείο. 
• Εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισµό όλων των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και της µισθοδοσίας των εργαζοµένων. 
• Άµεση χρηµατοδότηση από το κράτος για τα ληξιπρόθεσµα του ∆ήµου. 
• Να αποδοθεί το σύνολο των οφειλοµένων από το κράτος στον ∆ήµο. 
• Πρόσθετη χρηµατοδότηση από το κράτος λόγω του σεισµού και της πληµµύρας.  
• Κατάργηση του αντιδραστικού πλαισίου που κατευθύνει τον ∆ήµο να δρα ανταποδοτικά και επιχειρηµατικά. 
• Εξασφάλιση της λειτουργίας των κοινωνικών δοµών και ανάπτυξη νέων δηµόσιων, µε σύγχρονες, δωρεάν παροχές και υπηρεσίες 

για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις (Παιδικών Σταθµών, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι κ.λ.π.). 
• Κατάργηση της απαγόρευσης προσλήψεων και της αναλογίας 1:5, µονιµοποίηση των συµβασιούχων χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις. 
• Κατάργηση του θεσµικού πλαισίου που επιτάσσει στις ∆ηµοτικές Αρχές να προσφεύγουν αναγκαστικά στα δικαστήρια ενάντια στο 

δικαίωµα των εργαζοµένων. 
• Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για σύγχρονες κτηριακές υποδοµές που να 

καλύπτουν όλο το φάσµα των προνοιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών. 
• Γενναία χρηµατοδότηση των αναγκαίων έργων για σχολική στέγη, αντισεισµική, αντιπληµµυρική και αντιπυρική προστασία. 
• Αξιοποίηση και διασφάλιση ελευθέρων χώρων. 
• Μείωση ανταποδοτικών τελών και φόρων, ουσιαστική ελάφρυνση για εργατικά, λαϊκά στρώµατα, ανέργους, µικροµάγαζα.  

Με αυτό το πλαίσιο καταψηφίζουµε το σχέδιο προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου Κεφαλονιάς και καλούµε τους εργαζόµενους και τα άλλα λαϊκά στρώµατα µε την 
πάλη τους να τον ανατρέψουν διεκδικώντας τις σύγχρονες ανάγκες τους».  

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν οι κ. κ. Σοφία Γαρµπή – Νικόλαος Ανουσάκης και Αλυσανδράτος 

Σταύρος Γεράσιµος. 

και αφού έλαβε υπόψη της   

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

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013   

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει 

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,  

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ∆ 5694/3.2.2011 

- την υπ’ αριθ. 74449/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. για τη 

σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες. 

- την Κ.Υ.Α  26945/31-07-2015 µε την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισµού 

2016. 

το συνηµµένο σχέδιο  του Προϋπολογισµού  οικ. έτους 2016   το οποίο και αποτελεί και αναπόσπαστο  

µέρος της παρούσας απόφασης. 

                                      ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : 
 
Α. Την κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το έτος 2016 όπως 

εµφανίζονται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης 

και την υποβολή αυτού, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αναλυτικά :  

 

                          ΕΣΟ∆Α :                                  33.804.668,90€ 
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                        ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:          3.552.331,10 € 

                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ :                 37.357.000,00   € 

                        ΕΞΟ∆Α:                                     36.844.327,81 € 

                        ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                            512.672,19  € 

                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ:                  37.357.000,00 € 

              

Β. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση . 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   358 / 2015                                                                                       Α∆Α: 784ΩΩΕ5-85Ν 
 ΘΕΜΑ : Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του 
Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.                       
Στην συνέχεια η Πρόεδρος   , εισηγούµενη   το 8 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας 
οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2016 
και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο    ο οποίος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το συνηµµένο σχέδιο του 
πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαίσιο 
∆ράσης οικ. έτους 2016   που αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης ,το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής :  
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                      ΠΙΝΑΚΑΣ   5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆.                         

(Συµπληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα πεδία µε την 
ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)                                                                

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ              

  Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 
(π.χ 2014) - 
Ετήσιοι 
Στόχοι 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ 
Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ  
ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 

2014) 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίµηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' 
Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος  Σεπτέµβριος Γ' 

Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος  ∆εκέµβριος ∆' 
Τρίµηνο 12µηνο 

Έλεγχος 
ταύτισης 

των 
εγγραφών 

στις 
στήλες 1. 
και 21. 
(Π/Υ - 

12µηνο) Η 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΊΝΑΙ 
ΙΣΗ ΜΕ 

"0" 

Γραµµή 
1 

Επιχορηγήσεις 
για λειτουργικές 
δαπάνες 

(12) Έκτακτες 
επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών (+) 
(06)_Έσοδα από 
επιχορηγήσεις για 
λειτουργικές δαπάνες (-
)(µείον) 
(0621)_Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη δαπάνης των 
προνοιακών επιδοµάτων 

6.706.127 6.706.127 584.980 520.485 520.485 1.625.950 584.980 703.594 520.485 1.809.059 3.435.009 584.980 530.094 520.485 1.635.559 5.070.568 584.980 530.094 520.485 1.635.559 6.706.127 0 

Γραµµή 
2 

Επιχορηγήσεις 
για Προνοιακά 
Επιδόµατα 

(0621)_Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη δαπάνης των 
προνοιακών επιδοµάτων 

2.309.828 2.309.828 0 0 461.966 461.966 0 461.966 0 461.966 923.931 461.966 0 461.966 923.931 1.847.863 0 461.966 0 461.966 2.309.828 0 

Γραµµή 
3 

Επιχορηγήσεις 
για επενδύσεις 

(13)_Έκτακτες 
επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις.  

3.770.939 3.770.939 299.303 392.175 299.303 990.780 299.303 299.303 299.303 897.908 1.888.688 299.303 299.303 375.203 973.808 2.862.495 299.303 299.303 309.839 908.444 3.770.939 0 

(01)_Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιουσία (+) 
(02)_Πρόσοδοι από την 
κινητή περιουσία (+) 
(03)_Έσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώµατα (+) (04)_Έσοδα 
από λοιπά τέλη, 
δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι 
και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά 
τακτικά έσοδα(+) 
(11)_Έσοδα από εκποίηση 
κινητής και ακίνητης 
περιουσίας 
(+)(14)_∆ωρεές, 
κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) 
(15)_Προσαυξήσεις, 
πρόστιµα, παράβολα (+) 
(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 

6.889.697 6.889.697 53.215 24.998 104.123 182.336 255.876 586.247 658.629 1.500.752 1.683.088 663.499 995.849 1.093.080 2.752.428 4.435.516 843.741 686.191 924.248 2.454.181 6.889.697 0 
Γραµµή 

4 

Ίδια Έσοδα 
(φόροι, τέλη, 
δικαιώµατα, 
εισφορές, 
πρόστιµα, 
πρόσοδοι από 
περιουσία)   

(21)_Τακτικά έσοδα 
ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα 
έσοδα ΠΟΕ 

1.508.900 1.508.900 650.939 345.055 285.689 1.281.683 81.573 48.223 25.799 155.595 1.437.278 3.901 25.596 3.901 33.398 1.470.676 3.901 15.596 18.727 38.224 1.508.900 0 

    Σύνολο Γραµµής 4 8.398.597 8.398.597 704.154 370.053 389.812 1.464.019 337.449 634.470 684.428 1.656.347 3.120.366 667.400 1.021.445 1.096.981 2.785.826 5.906.192 847.642 701.787 942.975 2.492.405 8.398.597 0 

Γραµµή 
5 

Έσοδα που 
προβλέπεται να 
εισπραχθούν 
από απαιτήσεις 
ΠΟΕ  

(32 - 85)  (Εκτίµηση 
εισπράξεων) 918.492 918.492 20.000 22.000 22.999 64.999 28.347 28.347 26.000 82.694 147.693 77.726 122.002 82.276 282.004 429.697 177.998 139.998 170.799 488.795 918.492 0 

Γραµµή 
6 Λοιπά Έσοδα 

(41)_Εισπράξεις υπέρ του 
∆ηµοσίου και 
τρίτων+(42)_Επιστροφές 
χρηµάτων+(31)_Εισπράξεις 
από δάνεια 

6.775.599 6.775.599 257.752 257.752 265.252 780.755 258.252 258.252 265.252 781.755 1.562.510 358.252 358.252 465.252 1.181.755 2.744.265 1.064.252 1.158.252 1.808.830 4.031.334 6.775.599 0 

Γραµµή 
7 

Χρηµατικό 
Υπόλοιπο (5)_Χρηµατικό υπόλοιπο  3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 3.552.331 0 

A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7) 32.431.914 32.431.914 5.418.519 5.114.796 5.512.147 8.940.800 5.060.662 5.938.262 5.347.798 9.242.060 14.630.529 6.001.957 5.883.427 6.554.492 11.335.214 22.413.411 6.526.506 6.843.730 7.305.260 13.570.833 32.431.914 0 

                          

                            

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 
(π.χ 2014) - 
Ετήσιοι 
Στόχοι 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ 
Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ  
ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 

2014) 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίµηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' 
Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος  Σεπτέµβριος Γ' 

Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος  ∆εκέµβριος ∆' 
Τρίµηνο 12µηνο 

Έλεγχος 
ταύτισης 

των 
εγγραφών 

στις 
στήλες 1. 
και 21. 
(Π/Υ - 

12µηνο) Η 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΊΝΑΙ 
ΙΣΗ ΜΕ 

"0" 
Γραµµή 

1 
Κόστος 
προσωπικού 

(60)_Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 6.088.836 6.088.836 498.280 502.825 499.921 1.501.026 501.384 501.987 501.482 1.504.852 3.005.878 496.921 546.648 515.679 1.559.248 4.565.126 507.905 506.903 508.903 1.523.711 6.088.836 0 

Γραµµή 
2 

Προνοιακά 
επιδόµατα 

(674)_Προνοιακά 
επιδόµατα   2.309.828 2.309.828 0 0 461.966 461.966 0 461.966 0 461.966 923.931 461.966 0 461.966 923.931 1.847.863 0 461.966 0 461.966 2.309.828 0 

Γραµµή 
3 

∆απάνες για την 
εξυπηρέτηση 
δηµόσιας πίστης 

(65)_Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµόσιας 
πίστης 

2.015.531 2.015.531 180.534 180.530 180.399 541.463 181.210 180.503 180.172 541.885 1.083.348 181.165 180.732 181.524 543.422 1.626.769 180.752 180.758 27.251 388.762 2.015.531 0 

Γραµµή 
4 

∆απάνες για 
επενδύσεις  (7)_Επενδύσεις 5.127.470 5.127.470 58.353 107.384 225.606 391.343 141.533 237.465 115.317 494.316 885.659 225.679 145.927 206.889 578.495 1.464.154 1.149.101 1.133.879 1.380.337 3.663.317 5.127.470 0 
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Γραµµή 
5 Πληρωµές ΠΟΕ  

(81)_Πληρωµές 
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) 
(83)_Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε. 

3.044.750 3.044.750 625.745 207.013 265.384 1.098.141 300.004 265.077 94.198 659.279 1.757.420 60.000 119.200 70.000 249.200 2.006.620 119.200 413.183 505.747 1.038.130 3.044.750 0 

(67)_Πληρωµές για 
µεταβιβάσεις σε τρίτους  7.581.209 7.581.209 448.655 384.160 936.126 1.768.941 450.655 886.126 389.160 1.725.941 3.494.882 948.121 527.060 931.026 2.406.207 5.901.089 448.655 846.126 385.340 1.680.121 7.581.209 0 

(-) (µείον) (674)_Προνοιακά 
Επιδόµατα 2.309.828 2.309.828 0 0 461.966 461.966 0 461.966 0 461.966 923.931 461.966 0 461.966 923.931 1.847.863 0 461.966 0 461.966 2.309.828 0 

Γραµµή 
6 

Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

Σύνολο Γραµµής 6 5.271.381 5.271.381 448.655 384.160 474.160 1.306.975 450.655 424.160 389.160 1.263.975 2.570.951 486.155 527.060 469.060 1.482.275 4.053.226 448.655 384.160 385.340 1.218.155 5.271.381 0 

Γραµµή 
7 

Λοιπές 
λειτουργικές 
δαπάνες  

(61)_Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων (+) (62)_Παροχές 
τρίτων(+) (63)_Φόροι - 
τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά 
έξοδα(+) (66)_∆απάνες 
προµήθειας 
αναλωσίµων(+) (68)_Λοιπά 
έξοδα 

4.715.672 4.715.672 79.702 123.131 165.035 367.868 208.144 417.110 324.780 950.034 1.317.902 510.489 392.181 812.208 1.714.877 3.032.779 428.104 509.254 745.534 1.682.892 4.715.672 0 

Γραµµή 
8 

Αποδόσεις 
εσόδων υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 

(82)_Λοιπές αποδόσεις  3.345.772 3.345.772 276.135 276.135 276.135 828.405 276.135 276.135 308.302 860.572 1.688.977 276.135 276.135 276.135 828.405 2.517.382 276.135 276.135 276.120 828.390 3.345.772 0 

Γραµµή 
9 Αποθεµατικό (9)_Αποθεµατικό 512.672 512.672 ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ∆Ε ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 512.672 0 

B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
(Γραµµές 1 - 9) 32.431.914 32.431.914 2.167.404 1.781.178 2.548.605 6.497.187 2.059.066 2.764.402 1.913.411 6.736.879 13.234.066 2.698.510 2.187.883 2.993.461 7.879.853 21.113.919 3.109.852 3.866.238 3.829.231 10.805.322 32.431.914 0 

                            

Γ. ∆ιαφορά για 
συµφωνία Π/Υ 

  (85) Προβλέψεις µη 
είσπραξης βεβαιωµένων 
κατά τα ΠΟΕ 

4.925.086 0 ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ∆Ε ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 4.925.086 
 

                            

∆1 

Συµφωνία 
ετήσιων 
στόχων µε 
ετήσιο Π/Υ 
(Γραµµή Α. 
"Σύνολο 
Εσόδων" + 
Γραµµή Γ.) 

  37.357.000                     

 

                            

∆2 

Συµφωνία 
ετήσιων 
στόχων µε 
ετήσιο Π/Υ 
(Γραµµή Α. 
"Σύνολο 
Εξόδων" + 
Γραµµή Γ.) 

  37.357.000  

                    

                            

Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟ∆ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (Β) 0 0 3.251.115 3.333.618 2.963.541 2.443.613 3.001.596 3.173.860 3.434.387 2.505.181 1.396.462 3.303.448 3.695.544 3.561.031 3.455.361 1.299.492 3.416.653 2.977.492 3.476.028 2.765.511 0 

 

                         
Σύνολο Απλήρωτων 
Υποχρεώσεων κατά την 
31/12 προηγούµενου οικ. 
έτους (π.χ 2013) 

  3.000.000                                        

ΣΤ. Απλήρωτες 
Υποχρεώσεις Μηνιαίοι στόχοι 

απλήρωτων 
υποχρεώσεων οικ. έτους 
Π/Υ (π.χ 2014) 

  2.990.000 2.980.000 2.970.000   2.960.000 2.950.000 2.940.000     2.930.000 2.925.000 2.920.000     2.910.000 2.900.000 2.890.000      

                                              

Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 

Η περίοδος της οποίας 
αναµορφώθηκαν οι 
στόχοι (µήνες / τρίµηνα) 
σηµειώνεται µε τη 
συµπλήρωση του 
αριθµού 1 στα διπλανά 
πεδία 

                                      

   

                           

 
1.ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠ∆ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.                   

 
2. Τα σκιασµένα πεδία µε την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόµατα ορισµένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε 
ηλεκτρονική µορφή.                   

 

3. Στο τµήµα των Εσόδων, το Χρηµατικό Υπόλοιπο πρέπει να συµπληρωθεί  µία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και µε τη 
συµπλήρωσή του ενηµερώνεται αυτόµατα η γραµµή Α "Σύνολο Εσόδων (µε χρηµατικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη µηνιαία 
στοχοθεσία.                  

 
4. Στο τµήµα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόµατα πρέπει να συµπληρωθεί µόνο µία φορά στη Γραµµή 2 "Προνοιακά επιδόµατα" και 
µε τη συµπλήρωσή του αυτόµατα  ενηµρώνεται η Γραµµή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".                 

 

5. Στο τµήµα των εξόδων η Γραµµή 9 "Αποθεµατικό" πρέπει να συµπληρωθεί µόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόµατα 
ενηµερώνεται η στήλη του 12µήνου µε το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεµατικού αθροίζεται µόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και 
δεν περιλαµβάνεται στα µηνιαία Σύνολα Εξόδων.                 

 

6. Η Γραµµή Γ. "∆ιαφορά για συµφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συµπληρωθεί µε το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις µη Είσπραξης 
βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ",  αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων µε τα αντίστοιχα 
σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραµµές ∆.1 και ∆.2..                 

 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιµή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠ∆ είναι το µηδέν (0).                  

 

Οδηγίες 
συµπλήρωσης 
του Πίνακα  5.Α 

8. Στην περίπτωση αναµόρφωσης των στόχων εντός του έτους,  συµπληρώνεται ο αριθµός 1 στα πεδία της γραµµής Ζ. των στηλών που 
αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα / σωρευτική περίοδος µηνών).  Στους προηγούµενους µήνες 
αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωµατώθηκαν στη βάση δεδοµένων που 
τηρείται στο ΥΠΕΣ).                 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

«Ο κρατικός προϋπολογισµός αποτελεί ένας από τους βασικούς µηχανισµούς αναδιανοµής του παραγόµενου πλούτου προς όφελος του κεφαλαίου. 
Συµπληρωµατικά και στον ίδιο στόχο είναι και ο προϋπολογισµός του 2016 που φέρνει η ∆ηµοτική Αρχή (Ν∆). Ο κρατικός προϋπολογισµός των τελευταίων 
χρόνων είναι αυστηρά προσαρµοσµένος στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Σε αυτό το ενιαίο πλαίσιο (µε τον νόµο του 2014) 
ευθυγραµµίζεται και ο ∆ήµος Κεφαλονιάς µε πρώτο άξονα την κλιµακούµενη µείωση της χρηµατοδότησης του από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

Μεταξύ 2009-2014 καταγράφεται µείωση της χρηµατοδότησης πάνω από 62% και για το 2015 µειώνεται κατά 45% σε σχέση µε το 2014. Η συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δίνει συνέχεια στην αντιλαϊκή στρατηγική µε την ΠΝΠ για την αναγκαστική µεταφορά αποθεµατικών και διαθεσίµων των ∆ήµων και Περιφερειών 
στην ΤτΕ, ενέργεια που µονιµοποιείται µε το 3ο Μνηµόνιο. Ακολουθεί µε βάση το νέο Μεσοπρόθεσµο 2016-2019 και τις κατευθύνσεις του Υπ. Εσωτερικών 
επιπρόσθετη µείωση που το διάστηµα 2017-18 φτάνει στο 23% σε σχέση µε το 2015.Μια νέα γενιά παρακρατηµένων διαµορφώνεται ήδη. Στο πλάι της 
κυβέρνησης η ηγεσία της ΚΕ∆Ε.Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο πειθάρχησης και ο προϋπολογισµός είναι τα βασικά εργαλεία για την συνέχεια προώθησης των 
αναδιαρθρώσεων και στον ∆ήµο Κεφαλονιάς. Κοινός παρανοµαστής των αναδιαρθρώσεων είναι :1.Οι δραµατικές περικοπές πόρων,2.Η συρρίκνωση των 
κοινωνικών υποδοµών,3.Η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και έργων,4.Η ώθηση του ∆ήµου στον τραπεζικό δανεισµό,5.Η ένταση της υπερφορολόγησης των 
δηµοτών,6.Η αντικατάσταση του προσωπικού µε σταθερά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, µε προσωπικό µε ποικίλων ελαστικών εργασιακών 
σχέσεων.Η στρατηγική των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων φέρνει σε πρώτο πλάνο την επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών µέσω της υπερφορολόγησης και την 
διεύρυνση της λεγόµενης ανταπόδοσης, τις ιδιωτικοποιήσεις. Τα παραπάνω δείχνουν ότι ο ∆ήµος είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του αστικού κράτους. 

Ο ισοσκελισµός του προϋπολογισµού του ∆ήµου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του. Το Υπ. Εσωτερικών τον Ιούλιο του 2015 εξέδωσε εγκύκλιο 
µε δεσµευτικές κατευθύνσεις όπου τονίζεται « η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής µε υποχρέωση συγκράτησης στα χαµηλότερα επίπεδα ». Υποδείχνει 
συγκεκριµένες δαπάνες που πρέπει να µειωθούν :1.Υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων,2.Προµήθειες,3.∆απάνες σε νερό και ηλεκτρική ενέργεια,4.∆απάνες 
επιχορήγησης σε ΝΠ∆∆, αθλητικά και πολιτιστικά σωµατεία,5.Τα βοηθήµατα σε αδύναµους.Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρει ότι «σε περίπτωση που τα 
εισπραττόµενα του 2015 εκτιµάται ότι δεν θα καλύψουν την δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να 
συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των τελών για το2016 επιφέροντας αύξηση αυτών». Για πρώτη φορά επιχειρείται µια διευρυµένη 
αντιδραστική λογική για τα λεγόµενα ανταποδοτικά έσοδα.Υποχρεώνει η κυβέρνηση τους ήδη χρεωµένους ∆ήµους να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισµό τους 
προστρέχοντας σε τραπεζικό δανεισµό (Ν4325/2015 ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) και µόνο εφόσον αποβεί άκαρπη αυτή η προσπάθεια δανεισµού από τράπεζες και ΤΠ∆ 
τότε µπορούν να καταφύγουν στο ΕΙ∆ΙΚΟ λογαριασµό που διατηρείται στο ΤΠ∆ από τους παρακρατηµένους πόρους των ΚΑΠ! Για τον έλεγχο εφαρµογής της 
αντιλαϊκής πολιτικής η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατέθεσε νοµοσχέδιο για να αντικαταστάσει το Οικονοµικό Παρατηρητήριο που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Ν∆-
ΠΑΣΟΚ µε την «Επιτροπή Ανασυγκρότησης των ΟΤΑ» µε την συµµετοχή µάλιστα της ΚΕ∆Ε.  

Η ΣΑΤΑ έχει µειωθεί κατά -83,75% το διάστηµα 2009-2014. Καταρρέουν υποδοµές που έχουν δηµιουργηθεί εδώ και δεκαετίες στον αθλητισµό, στον πολιτισµό, 
από την έλλειψη συντήρησης και την έλλειψη προσωπικού και µέσων. Αυτό αξιοποιείται και από την ∆ηµοτική Αρχή ώστε να εκχωρείται η εκµετάλλευση σε 
ιδιώτες. Οι ελεύθεροι χώροι προγραµµατίζονται και αυτοί να δοθούν σε ιδιώτες, δεν γίνεται καµιά απαλλοτρίωση που να δοθεί στο λαό.  

Το ΕΣΠΑ(2014-2020) στο σκέλος των αναπτυξιακών έργων αφορά έργα και δράσεις που αφορούν πλήρως τις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των 
µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, βάζοντας στο περιθώριο τις λαϊκές ανάγκες σε υπηρεσίες, υποδοµές και έργα. Η ηγεσία της ΚΕ∆Ε προβάλει το ΕΣΠΑ ως την 
µοναδική πηγή χρηµατοδότησης των ∆ήµων. Ήδη είναι στον αέρα ως προς την κατάληξη του έργα του ∆ήµου Κεφαλονιάς που βρίσκονταν ενταγµένα στο ΕΣΠΑ 
2007-2014.Στις κοινωνικές υποδοµές τα προβλήµατα και οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ σηµαντικές. Με την χρηµατοδότηση ευκαιριακών δράσεων και την 
αξιοποίηση προγραµµάτων της ΕΕ που έχουν ηµεροµηνία λήξης, όπως είναι για τους Παιδικούς Σταθµούς, ΚΗΦΗ, Κ∆ΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Συµβουλευτική 
Γυναικών κ.λ.π. Σε συµπράξεις µε εκκλησία, ΜΚΟ, φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως συµβαίνει µε το «Κοινωνικό» Παντοπωλείο, Ιατρείο, Φαρµακείο κ.λ.π.Αυτή 
η αντιλαϊκή πολιτική εξειδικεύεται από την ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς µε την ουσιαστική στήριξη και των άλλων παρατάξεων του αστικού ευρωπαϊκού τόξου. Τα 
παρακάτω είναι ενδεικτικά που διαµορφώνουν την κατεύθυνση του προϋπολογισµού του 2016 : 

1.Οι προϋπολογισµοί το 2010 των 7 ∆ήµων και της Κοινότητας που καθολικός διάδοχος είναι ο σηµερινός ∆ήµος Κεφαλονιάς προσέγγιζαν τα 100 εκ. ευρώ. Ο 
προϋπολογισµός για το 2015 ήταν 51.752.000 και τώρα η εκτέλεση του στο 10µηνο (1ος-10ος)-στο 83.30% του χρόνου έπρεπε να φτάνει στα 43.109.416- είναι ως 
προς τα έσοδα στα 22.659.470,39 και ως προς τα έξοδα (δαπάνες) στα 18.280.686,02 . ∆ηλαδή έχει µείωση-απόκλιση περίπου 50%. Σηµαίνει έχει µειωθεί το 
παραγόµενο έργο και οι υπηρεσίες προς τους πολίτες κατά 50%, ενώ τα ∆ηµοτικά Τέλη και οι Φόροι είτε παρέµειναν ίδιοι από το 2010 που ο προϋπολογισµός 
ήταν 100εκ. ευρώ, είτε αυξήθηκαν, είτε θα αυξηθούν φέτος (πχ. επιβολή τέλους ενταφιασµού κ.λ.π.).2.Μεγάλο µέρος των εργαζοµένων του ∆ήµου και των 
Οργανισµών του είναι µε ελαστικές µορφές απασχόλησης µε αποδοχές-όταν καταβάλλονται- πείνας, µε συνεχή ανακύκλωση και αλλαγή προσωπικού .3.Οι 
απευθείας αναθέσεις στον ∆ήµο Κεφαλονιάς είναι κατά χιλιάδες µε συνέπεια να µην υπάρχει προγραµµατισµός , επάρκεια υλικών, υπηρεσιών και έργων και να 
ανεβαίνει το κόστος αυτών σηµαντικά.4.Οι νέες εργασιακές σχέσεις που έχει «εφεύρει» ο ∆ήµος Κεφαλονιάς µε την κατά συρροή «Επαγγελµατική ∆απάνη» και 
τους «Εθελοντές» εργαζόµενους έχουν επιφέρει πρωτοφανή εργασιακό µεσαίωνα µε απλήρωτη και ανασφάλιστη δουλεία, αλλά έχουν στοιχίσει στον ∆ήµο 
επιβολή προστίµων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που καλείται να πληρώσει ο λαός.5.Οι ανείσπρακτοι φόροι και τέλη από µεγάλους οφειλέτες του ∆ήµου και των 
Οργανισµών του ξεπερνά τα 5εκ. ευρώ. Αν τα συγκρίνουµε µε τις δαπάνες του 10µηνου 2015 (18.280.686,02), πλησιάζουν τα ανείσπρακτα των µεγάλων 
οφειλετών το 30%. Για αυτό λέµε χρήµατα υπάρχουν αλλά δεν εισπράττονται από τους µεγάλους οφειλέτες για να αποδοθούν στην κάλυψη των σύγχρονων 
αναγκών του λαού. 6.Τα πρόστιµα ∆ηµοσιονοµικής διόρθωσης των πρώην ∆ήµων Αργοστολίου-Ερίσσου περίπου 500.000ευρώ, τα διαχειριστικά προβλήµατα 
των πρώην ∆ήµων Αργοστολίου, Λειβαθούς (δάνειο 3,1εκ. ευρώ), Σάµης, Πυλάρου επιφέρουν ή θα επιφέρουν πρόστιµα που πληρώνουν οι ∆ηµότες.7.Οι 
απεντάξεις (πχ Βιολογικός Λειβαθούς-Μελέτη-) ή οι πιθανές απεντάξεις έργων (πχ. Βιολογικός Σκάλας) από ευρωπαϊκά προγράµµατα θα επιφέρουν νέα βάρη 
εκατοµµυρίων που θα πληρώσει ο λαός της Κεφαλονιάς.8.∆εν υπάρχει καµιά εγγραφή στον προϋπολογισµό του 2016 για την οικονοµική συµµετοχή του ∆ήµου 
στον «ΑΠΟΠΛΟΥ» και στο ΚΟΙΣΠΕ (Καµπάνα).9.Ορισµένα αναλυτικά στοιχεία που δείχνουν την αντιλαϊκή κατεύθυνση:*Οι επιχορηγήσεις και επενδύσεις το 
2015 ήταν προϋπολογισµένες 14.784.714,74 για το 2016 είναι 3.770.938,93 µείον 74.5%. *Οι δαπάνες για έργα το 2015 ήταν προϋπολογισµένες 13.063.917,39 
για το 2016 είναι 4.267.836,24 µείον 67,4%.*Οι Μελέτες κ.α. το 2015 ήταν προϋπολογισµένες 2.418.126,42 για το 2016 548.067,10 µείον 77,4%.*Τα έσοδα από 
την παραλία του Μύρτου έως τις 31.10.2015 ήταν 306.609,89 και του Πλατύ Γιαλού 78.282,43 ενώ για το 2016 δεν αναγράφονται.*Τα έσοδα από την Μελισσάνη 
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έως τις 31.10.2015 ήταν 1.028.678 και της ∆ρογκαράτης 376.159 δηλαδή σύνολο 1.404.837 ενώ οι εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι. *Τα έσοδα από το 
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) το 2015 ήταν προϋπολογισµένα 220.000 για το 2016 312.500 αύξηση 42%. *Το τέλος από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων 
από ∆ΕΗ και ΟΤΕ το 2015 ήταν προϋπολογισµένο 10.000 και δεν εισπράχθηκε ποτέ. 

*Η επιχορήγηση του έργου «κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις λόγω του σεισµού» το 2015 ήταν προϋπολογισµένες 360.000 -παρά τις ανάγκες που ανέρχονται σε 
1.600.000- τελικά έως 31.10.2015 δεν έχει υλοποιηθεί καµία και για το 2016 είναι 237.719,99 µείον 34%.*Έσοδα από πρόστιµα κοκ Τροχαίας το 2015 ήταν 
προϋπολογισµένα 42.000 το 2016 90.000 αύξηση 114%. Τα έξοδα λειτουργίας Μελισσάνης και ∆ρογκαράτης ήταν προϋπολογισµένα το 2015 170.000 και έως 
31.10.2015 η εκταµίευση είναι µηδενική. ∆ηλαδή δεν έχει πληρωθεί κανείς εργαζόµενος.  

Ως Λαϊκή Συσπείρωση προτείνουµε : 

• Πλήρη κρατική χρηµατοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του ∆ήµου. 
• Αύξηση της φορολόγησης στο 45% των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. 
• Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. 
• Αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας και κατάργηση του στα είδη πρώτης ανάγκης, στην υγεία, το φάρµακο και στο σχολείο. 
• Εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισµό όλων των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και της µισθοδοσίας των εργαζοµένων. 
• Άµεση χρηµατοδότηση από το κράτος για τα ληξιπρόθεσµα του ∆ήµου. 
• Να αποδοθεί το σύνολο των οφειλοµένων από το κράτος στον ∆ήµο. 
• Πρόσθετη χρηµατοδότηση από το κράτος λόγω του σεισµού και της πληµµύρας.  
• Κατάργηση του αντιδραστικού πλαισίου που κατευθύνει τον ∆ήµο να δρα ανταποδοτικά και επιχειρηµατικά. 
• Εξασφάλιση της λειτουργίας των κοινωνικών δοµών και ανάπτυξη νέων δηµόσιων, µε σύγχρονες, δωρεάν παροχές και υπηρεσίες 

για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις (Παιδικών Σταθµών, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι κ.λ.π.). 
• Κατάργηση της απαγόρευσης προσλήψεων και της αναλογίας 1:5, µονιµοποίηση των συµβασιούχων χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις. 
• Κατάργηση του θεσµικού πλαισίου που επιτάσσει στις ∆ηµοτικές Αρχές να προσφεύγουν αναγκαστικά στα δικαστήρια ενάντια στο 

δικαίωµα των εργαζοµένων. 
• Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για σύγχρονες κτηριακές υποδοµές που να 

καλύπτουν όλο το φάσµα των προνοιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών. 
• Γενναία χρηµατοδότηση των αναγκαίων έργων για σχολική στέγη, αντισεισµική, αντιπληµµυρική και αντιπυρική προστασία. 
• Αξιοποίηση και διασφάλιση ελευθέρων χώρων. 
• Μείωση ανταποδοτικών τελών και φόρων, ουσιαστική ελάφρυνση για εργατικά, λαϊκά στρώµατα, ανέργους, µικροµάγαζα.  
• Με αυτό το πλαίσιο καταψηφίζουµε το σχέδιο του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του 

Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2016  του ∆ήµου Κεφαλονιάς και καλούµε τους εργαζόµενους και τα άλλα λαϊκά 
στρώµατα µε την πάλη τους να τον ανατρέψουν διεκδικώντας τις σύγχρονες ανάγκες τους».  

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν οι κ. κ. Σοφία Γαρµπή – Νικόλαος Ανουσάκης και Αλυσανδράτος 

Σταύρος Γεράσιµος. 

Και αφού έλαβε υπόψη : 

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

   2) το  άρθρο 8 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)Την αριθ. πρωτ. 1423/02-10-2014 γνώµη  του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  
  4)την εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας του ∆ήµου 
  5) το σχέδιο του  Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς  του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2016 
                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει το σχέδιο του  Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς  του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2016 που διαµορφώνεται ως φαίνεται στο συνηµµένο αρχείο το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και εισηγείται την κατάρτιση του από το 
∆.Σ. 
2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
   Σοφία Γαρµπή  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
                                                                          


