
                                                                                                                            Α∆Α:75ΑΖΩΕ5-ΞΣΨ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  19 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 27 η  Ιουλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    276  / 2015  

 

ΘΕΜΑ : Περί µη  άσκησης ένδικού µέσου  έφεσης κατά της  329/2015 απόφασης ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   27 η   Ιουλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  ∆ευτέρα          και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   28754/ 22-07 -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                                                                               
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                              
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                     Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                 
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                              Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                    
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος)                                                      Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                             
                                                                                                                          Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
 

Η  Πρόεδρος   Α/ ∆ήµαρχος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το   
1o θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Περί µη  άσκησης ένδικού µέσου  έφεσης κατά της  329/2015 απόφασης 
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ.  πρωτ. 28029/17-07-2015 έγγραφό της  
Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ.  Χριστοφοράτου Νίκης  το οποίο  έχει ως εξής: 

 Στις 20 Μαρτίου 2015 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η από 11-11-

2008 αίτηση ακύρωσης  της Αµαλίας χήρας ∆ιονυσίου  Παρτίδου κ.λ.π. στρεφόµενη κατά της ∆/νσης 

Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλονιάς και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος  και Ενέργειας και µε αίτηµα την ακύρωση της υπ’ αριθ. 875/2008 απόφασης  του 

Νοµάρχη Κεφαλληνίας µε την οποία κυρώθηκε  πράξη του Πολεοδοµικού Γραφείου Ληξουρίου περί 

αναλογισµού αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας και προσκύρωσης ιδιοκτησιών, για την εφαρµογή του 

εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως Ληξουρίου. 

 Με την µε αριθ. 329/2015 απόφαση του το ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών έκανε δεκτή την αίτηση 

ακύρωσης επικαλούµενο ότι η αµφισβητούµενη  εδαφική λωρίδα των 103,22 τ.µ. επί της οδού 

Καραϊσκάκη έχει τεθεί σε κοινή χρήση µετά τον αναδασµό της πόλης του Ληξουρίου φέρει  πλέον το 

χαρακτήρα κοινόχρηστης οδού και ανήκει στην κυριότητα  του  ∆ήµου  Κεφαλονιάς,  πράγµα  που  

λόγω  πλάνης  περί  τα  

 

 



πράγµατα αγνοήθηκε κατά την έκδοση της προσβαλλόµενης υπ’ αριθ. 875/2008 απόφασης του τότε 

Νοµάρχη Κεφαλληνίας. 

 Μετά την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης η Νοµική Υπηρεσία µε το µε αριθ. πρωτ. 

25131/29-06-2015 έγγραφο της διαβίβασε αυτήν στην ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης ζητώντας τις 

απόψεις της υπηρεσίας για την τυχόν άσκηση ενδίκου µέσου κατά αυτής. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 

2173/14-7-2015 έγγραφο της η ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης διατυπώνει την άποψη ότι δεν συντρέχει 

λόγος άσκησης περαιτέρω ενδίκου µέσου κατά της απόφασης.  

 Ενόψει αυτού και κυρίως λόγω του ότι η εκδοθείσα απόφαση ενισχύοντας προηγούµενη 

απόφαση πολιτικού δικαστηρίου κρίνει ότι ο επίµαχος χώρος αποτελεί κοινόχρηστο χώρο που ανήκει 

στην κυριότητα του ∆ήµου Κεφαλονιάς προτείνεται στην Οικονοµική Επιτροπή η  µη άσκηση ενδίκου 

µέσου κατά της υπ’ αριθ. 329/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  
• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    
 
 

                                   ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να µην ασκηθεί  το ένδικο µέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 329/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Πατρών εφόσον α) η ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης διατυπώνει την άποψη ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης 

περαιτέρω ενδίκου µέσου κατά της απόφασης.  

β) η εκδοθείσα απόφαση ενισχύοντας προηγούµενη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου κρίνει ότι ο επίµαχος 

χώρος αποτελεί κοινόχρηστο χώρο που ανήκει στην κυριότητα του ∆ήµου Κεφαλονιάς . 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Η    Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                           Σοφία Γαρµπή  
                                                                    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Α∆Α: ΩΜΜ6ΩΕ5-ΥΦ0 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  19 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   27 η  Ιουλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    277  / 2015 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών αναδόχου  εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση 
παραλιακού δρόµου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
    
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουλίου  του έτους 2015, ηµέρα   ∆ευτέρα        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   28754/22 -07-2015 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                                                                               
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                     Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                              Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος)                                                      Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                           Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
                                                                                                      
Η Πρόεδρος   Α/  ∆ήµαρχος  , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη      
το  2ο    θέµα      ηµερήσιας διάταξης  : Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών αναδόχου  εκτέλεσης του 
έργου «Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόµου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα 
παρακάτω : 
 Σύµφωνα µε την  201  /18-05-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε  µειοδότης (µε 
κλήρωση)  για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόµου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» η 
εταιρία µε την επωνυµία «Χρήστος ∆ηµ. Τζούφης»  ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί 
τοις εκατό, ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  (33,00%) επί του προϋπολογισµού του έργου Προϋπολογισµού 156.000,00   ευρώ (µε 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
Μετά την έγκριση της  παραπάνω απόφασης από τις αρµόδιες αρχές,  η Οικονοµική Επιτροπή µε το αριθ. πρωτ. 
24926/26-06-2015  έγγραφό της ζήτησε  από την ανάδοχο εταιρία την  προσκόµιση των επικαιροποιηµένων 
δικαιολογητικών όπως αναγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης του έργου (149/2015 απόφαση 
Οικονοµικής  Επιτροπής ) τα οποία και προσκοµίσθηκαν µε το υπ αρίθ. πρωτ. 25669/ 1- 07-2015   έγγραφο της 
ανάδοχου  εταιρίας  .  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Στην συνέχεια µε το αριθ. πρωτ.  26485/7-07-2015 διαβιβαστικό απεστάλησαν στην Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου για σχετική εισήγηση . 
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε   το 26485/ 16-07-2015 απαντητικό έγγραφο της αναφέρει τα παρακάτω:  
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Στην συνέχεια ο κ. Τζούφης προσκόµισε τα εν λόγω δικαιολογητικά µε ηµεροµηνία έκδοσης 10-07-2015 
µεταγενέστερη της πρόσκλησης και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης . 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Ολοκληρώνοντας  η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   , την  έγκριση των παραπάνω 
προσκοµισθέντων  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της 
∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας για το εν λόγω έργο , εφόσον   έχουν  ηµεροµηνία έκδοσης 10-07-2015 
µεταγενέστερη δηλαδή της πρόσκλησης , προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε 
τους εγκεκριµένους  όρους διακήρυξης  (149/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής άρθρο 4 παρ.2).  



 
 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις τις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  δηλώνει ότι συµφωνεί να γίνουν δεκτά   τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά µε την 
προϋπόθεση να έχουν κατατεθεί εντός των νόµιµων  προθεσµιών. 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή- Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Ανουσάκης 
Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                               
   και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  149/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
3) την  201/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του έργου  
4) τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά της εταιρίας «Χρήστος ∆ηµ. Τζούφης»   
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   
  Και την  εισήγηση  της  Πρόεδρου  :   
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Τα προσκοµισθέντα από την  εταιρία µε την επωνυµία «Χρήστος ∆ηµ. Τζούφης»  επικαιροποιηµένα 
δικαιολογητικά  για την εκτέλεση  του έργου«Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόµου Ληξουρίου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου και 
δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις του συµµετοχής της  στον διαγωνισµό . 
2. Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στους δεύτερους µειοδότες   µε την  επωνυµία  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΡΑΚΟΣ»και «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ» ( οι τρεις εταιρίες έδωσαν ισόποσες προσφορές και ο ανάδοχος 
εξελέγη µε κλήρωση)) πριν την κοινοποίηση της 201/2015 απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στην 
µειοδότρια εταιρεία . 
3. Να κοινοποιηθούν   στην συνέχεια η 201 /2015    ( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η 
παρούσα  , αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής στην µειοδότρια εταιρεία   µε την επωνυµία  «Χρήστος ∆ηµ. 
Τζούφης»   
4.   Να προσκληθεί η εταιρεία µε την επωνυµία  «Χρήστος ∆ηµ. Τζούφης»  για την υπογραφή σύµβασης 
σύµφωνα µε  τον  Ν 3669/2008 προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του 
έργου. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                      Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                         
                                                                                                                                         Α∆Α: 76Σ8ΩΕ5-98Π 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  19ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  27 η  Ιουλίου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  278  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  27  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  ∆ευτέρα         και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ.  28754/22-07-2015 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                                                                               
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                     Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                              Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος)                                                      Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                          Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το  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. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1015 20/07/2015 6.044,50 

∆ιαµόρφωση Αγροτικού ∆ρόµου στη θέση "Λάκα 
"∆/∆/Ζόλων ΣΑΤΑ[3η ΕΝΤΟΛΗ] 30.7323.02 4.643,24 

1017 20/07/2015 119,11 

Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων 
χώρων[ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΣΤΟΝΟΙΚΙΣΜΟ 
ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑΣ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ,αριθ. 21918/9-6-2015 
εγγραφο ∆ΗΜΑΡΧΟΥ] 20.7336.07 51,07 

ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ:α)εκµίσθωση 
̟αραλιών(αριθ.̟ρωτ. 19944 & 19945), β) Προµήθειας 
ειδών 
αντο̟ωλείου,Αρτο̟οιίας,Ζαχαρο̟λαστικής,Ποτών,Νερώ
ν,Αναψυκτικών,Παγωτών για τη λειτουργία των 
κυλικείων ̟αραλίας Μύρτου, ̟αραλίας Πλατύ και 
ΚΕ∆ΗΚΕ),  

1019 22/07/2015 1.119,30 

γ)Προµήθειας Καυσίµων & Λι̟αντικών έτους 2015 ∆ήµου 
Κεφαλονιάς(∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & Ν.Π.∆.∆.[Αριθ. 
Τιµολογίων:115,116,117,118/22-07-2015] 

10.6463 3.665,89 

1020 22/07/2015 67,65 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ. 636/2015 Α̟όφασης ∆ηµάρχου 
Κεφαλονιάς 10.6463 4.785,19 

1021 22/07/2015 147,60 ∆ηµοσίευση ̟ροκυρήξεων[∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ] 30.6462 9.695,72 

1022 23/07/2015 172,20 

Εξοδα λοι̟ών δηµοσιεύσεων[ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ] 10.6463 3.493,69 

1023 24/07/2015 393,70 

Προµήθεια εντύ̟ων και υλικών µηχανογράφησης και 
̟ολλα̟λών εκτυ̟ώσεων 10.6613 5.369,33 

1024 24/07/2015 420,00 

Λοι̟ά έξοδα τρίτων (Αµοιβή κτηνιάτρου για στείρωση 
αδέσ̟οτων σκύλων ) 70.6162.09 4.580,00 

1025 24/07/2015 65,00 Συντήρηση και ε̟ισκευή λοι̟ών µηχανηµάτων 10.6264 7.901,76 

1026 24/07/2015 799,50 

Προµήθεια ̟ινακίδων οδοσήµανσης και 
τροχαίας(ΠΕΖΟ∆. ΣΚΑΛΑΣ) 30.7135.09 3.146,96 

1027 24/07/2015 12.607,00 

Προµήθεια εξο̟λισµού ̟αραλιών ( Ξα̟λώστρες , 
Οµ̟ρέλες ,λοι̟ός εξο̟λισµός  70.7135.20 1.968,93 

1028 24/07/2015 5.000,00 Εκτυ̟ώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10.6615 0,00 

1029 24/07/2015 317,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευ̟ρε̟ισµού 35.6634 4.012,00 

1030 24/07/2015 880,00 Προµήθεια καθισµάτων - ̟αγκάκια 35.7135.03 14.120,00 

1031 24/07/2015 4.950,00 Προµήθεια καλαθιών α̟ορριµµάτων 35.7135.01 10.050,00 

1032 24/07/2015 678,67 Υλικά συντήρησης και ε̟ισκευής λοι̟ών εγκαταστάσεων 10.6662 9.541,11 

1033 24/07/2015     483,00 Λοι̟ές ̟ροµήθειες ειδών γραφείου 

                          
10.6614 4.296,61 

   1034 27/07/2015    211,56 Έξοδα λοι̟ών δηµοσιεύσεων. 10.6463 3.218,17 

1035 27/07/2015 63,96 Έξοδα λοι̟ών δηµοσιεύσεων. 10.6463 3.218,17 

 
 
 
 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Ανδρέας Ζαπάντης  ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις:1015-1019-1020-1021-1022-1026-1034 και 1035. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Ανουσάκης Νικόλαος –

Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                                                                                                                                         

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

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

   3)την  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 

 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

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

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                         Α∆Α: Ω2Θ8ΩΕ5-ΤΦΥ 
                                                                                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  19 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   27  η  Ιουλίου 2015 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   279  / 2015 

 

  ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής Επαναληπτικού  ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2015 για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς (∆.Ε 
Αργοστολίου)και τα Ν.Π.∆.∆   του (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 12668) 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουλίου  του έτους 2015, ηµέρα   ∆ευτέρα        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   28754/22 -07-2015 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                                                                               
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                     Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                              Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος)                                                      Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                          Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                               
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη     

 το 4  ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικών  Επιτροπής ∆ιαγωνισµών  µε µοναδικό  α/α 
συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) 12668.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 28872/23-07-2015  διαβιβαστικό   
του Προϊσταµένου του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών   κ.  ∆ιονυσίου Παγώνη στο 
οποίο αναφέρει τα παρακάτω : 

 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρακτικών  ∆ιαγωνισµού µε µοναδικό  α/α συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) 12930 & 12668  .»         
 
Σας αποστέλλουµε προς έγκριση το Πρακτικό τα Πρακτικά  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  µε µοναδικό  α/α 
συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) 12668 .» και σας παρακαλούµε για τις δικές σας άµεσες ενέργειες. 
Είµαστε στη διάθεσή σας για την παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας 
και διευκρίνισης. 

                                               Για την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου : ∆ιονύσιος Παγώνης 

Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  το µε αρίθµ πρωτ. 28776/23-07-2015    Πρακτικό της Επιτροπής 

Παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  που έχει ως εξής:  



 

 

 



 

 

 
 



 
 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να κηρυχθεί ΑΓΟΝΟΣ ο 
Επαναληπτικός ∆ιαγωνισµός µε α/α συστήµατος 12668 για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
έτους 2015 για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς (∆.Ε Αργοστολίου)και τα Ν.Π.∆.∆   του και την εξεύρεση 
προµηθευτή µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του 
∆ήµου Κεφαλονιάς (∆.Ε Αργοστολίου) του Ο.Κ.Α.Π και του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου. 



 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την    31 /2015 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών. 
 την  106  /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.(έγκριση Μελέτης ) 

   3)  την  199 /2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί έγκριση των όρων δηµοπράτησης. 
   4)  Το παραπάνω  Πρακτικό της Επιτροπής µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά. 
   
     Και την  εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής . 
 

                                                  

                                          ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό της Επιτροπής  του Επαναληπτικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2015 για τον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς (∆.Ε Αργοστολίου)και τα Ν.Π.∆.∆   του. 

2.Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον Επαναληπτικό  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   για την προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών έτους 2015 για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς (∆.Ε Αργοστολίου)και τα Ν.Π.∆.∆   
του. 
3. Την εξεύρεση προµηθευτή µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων 
αναγκών του ∆ήµου Κεφαλονιάς (∆.Ε Αργοστολίου) του Ο.Κ.Α.Π και του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Αργοστολίου. 
4. Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για δικές τους ενέργειες. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                     Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                          
                                                                                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                   Α∆Α: 7Ρ∆ΠΩΕ5-3ΚΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  19 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   27  η  Ιουλίου 2015 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    280 / 2015 

 

  ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής Επαναληπτικού  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  µε σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων των παραλιών 

ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ και   κυλικείου της ΚΕ∆ΗΚΕ ( µε µοναδικό  α/α συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) 12930 ) . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουλίου  του έτους 2015, ηµέρα   ∆ευτέρα        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   28754/22 -07-2015 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                                                                               
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                     Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                              Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος)                                                      Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                          Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη     

 το 4  ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικών  Επιτροπής ∆ιαγωνισµών  µε µοναδικό  α/α 
συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) 12930 .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 28872/23-07-2015  διαβιβαστικό   
του Προϊσταµένου του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών   κ.  ∆ιονυσίου Παγώνη στο 
οποίο αναφέρει τα παρακάτω : 

 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρακτικών  ∆ιαγωνισµού µε µοναδικό  α/α συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) 12930  .»         
 
Σας αποστέλλουµε προς έγκριση το Πρακτικό τα Πρακτικά  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  µε µοναδικό  α/α 
συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) 12930 .» και σας παρακαλούµε για τις δικές σας άµεσες ενέργειες. 
Είµαστε στη διάθεσή σας για την παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας 
και διευκρίνισης. 

                                               Για την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου : ∆ιονύσιος Παγώνης 

Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  το µε αρίθµ πρωτ. 28862/23-07-2015    Πρακτικό της Επιτροπής 

Παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  που έχει ως εξής:  



 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
   
 
Τέλος η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής όπως προβούν στην έγκριση του παραπάνω 
Πρακτικού του Επαναληπτικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  µε σφραγισµένες προσφορές, 
για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , 
ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ και   κυλικείου της ΚΕ∆ΗΚΕ ( µε 
µοναδικό  α/α συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) 12930 )  και να δοθεί εντολή για την συνέχιση της διαδικασίας του. 



  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την    36 /2015 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών. 
 την  117  /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.(έγκριση Μελέτης ) 

   3)  την  225 /2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί έγκριση των όρων δηµοπράτησης. 
   4)  Το παραπάνω  Πρακτικό της Επιτροπής µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά. 
   
     Και την  εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής . 
 

                                                  

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό της Επιτροπής  του Επαναληπτικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  µε σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , 
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των 
κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ και   κυλικείου της ΚΕ∆ΗΚΕ ( µε µοναδικό  α/α 
συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) 12930 ) . 

2. Την συνέχιση της διαδικασίας για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ 
ΓΙΑΛΟΥ και   κυλικείου της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης της ανάθεσης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αριθ. πρωτ. 20303/29-05-2015 ∆ιακήρυξη(άρθρο 8, παρ. 8.2.1 ) του Τµήµατος  
Προµηθειών της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τον προµηθευτή µε την επωνυµία «Αφοί 
Ελευθερίου Λιγνού (Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Κατασκευαστική Τουριστική Εταιρία )»µε α/α  προσφοράς συστήµατος 
14330 του οποίου η προσφορά παρουσιάστηκε πλήρης βάσει της αριθ. 20303/29-05-2015 ∆ιακήρυξης. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                     Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                          Α∆Α:Ω0ΣΙΩΕ5-1Σ9 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της   19 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  27 η  Ιουλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   281 / 2015  

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος 
Προπληρωµής για επέκταση Φ.Ο.Π. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   27 η   Ιουλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  ∆ευτέρα          και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι  
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   28754/22-07 -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                                                                               
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                     Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                              Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος)                                                      Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                             
 
 

Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον  

λόγο στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών   κ. ∆ιονύσιο  Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  5 o θέµα    

εκτός  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος  

Προπληρωµής για επέκταση Φ.Ο.Π.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. Πρωτ. 28742/ 22-07-2015 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  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Ενταλµάτων 
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ  271 Α΄  & -488 B /2015 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. 
Παγώνη ∆ιονύσιου   που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  187 /2015 και όπως τροποποιήθηκε µε τη  
254/2015 αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα: α) έγγραφα ∆Ε∆∆ΗΕ 
                      β)Φωτ/φο Γραµµατίων  Είσπραξης Ε.Τ.Ε 
                    γ)Κίνηση λογαριασµού Ε.Τ.Ε & αντίγραφο λογαριασµού. 



 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά    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  187/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Παγώνης  ∆ιονύσιος      για την απόδοση του λογαριασµού του και την 
παραπάνω εισήγηση. 
               
   



                                                     

 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του    υπ αρίθ. 271 Α  / 2015 Χρηµατικού  Εντάλµατος  Προπληρωµής   
ποσού    5.500,56 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  ∆ιονύσιο Παγώνη         µαζί µε τα σχετικά 
δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ιονύσιο Παγώνη     από  υπόλογο του ποσού των 5.500,56 €  το οποίο είχε διατεθεί για 
την κάλυψη αναγκών επέκτασης Φ.ΟΠ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την   187/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  όπως τροποποιήθηκε µε τη  254/2015 απόφαση   της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                                           Η Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                       Σοφία Γαρµπή   
                                                                  Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Α∆Α: Ω4ΧΨΩΕ5-Χ3Χ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                        
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  19 ης  (τακτικής συνεδρίασης)  της Οικονοµικής Επιτροπής την 27 η     Ιουλίου    2015    
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   282  / 2015 
              
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  Β ’ Τριµήνου 2015  και εισήγηση 
προς ∆. Σ . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   27 η   Ιουλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  ∆ευτέρα         και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  28754/22-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Α/  
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε ( 5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                     Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                              Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                       
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος)                                                      Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                
                                                                                                                          Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
 

 
  Η Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ.  Σοφία Γαρµπή   , κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε 
τον λόγο στον Προιστάµενο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος  
εισηγούµενoς    το 6  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης 
Προϋπολογισµού Β ΄ Τριµήνου 2015  και εισήγηση στο ∆. Σ »  έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 
Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ.   29107/ 24-07-2015 έγγραφο του που έχει ως εξής: 
 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική 
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το 
δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η 
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
 
 
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 



 
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του 
οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του 
οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών 
υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της 
υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε 
τριµήνου. 
 
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί 
από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι 
στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα 
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε 
καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται 
εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των 
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου 
∆ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), 
γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και 
στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.» 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία 
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική 
επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. Η τριµηνιαία 
έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα 
Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 
 
 
Με την αριθ. 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 
2015  και εγκρίθηκε µε την αριθ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση του  Γενικού  Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
 
Με βάση τα παραπάνω και σύµφωνα µε το αριθ. 15150/23-04-2015 έγγραφο µου :  
 
Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού του B΄ τριµήνου 
του έτους 2015 όπως παρακάτω: 
 
Ως προς τα ΕΣΟ∆Α: 



 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ   ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 
    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 30/06/2015 

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 15.549.426,60 5.323.509,25 34,24 5.138.003,98 33,04 96,52 

1 
Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιούσια 

856.719,03 308.897,13 36,06 196.287,45 22,91 63,54 

2 
Πρόσοδοι από κινητή 
περιούσια 

80.760,41 1.642,51 2,03 1.642,51 2,03 100,00 

3 
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

3.568.327,74 732.121,84 20,52 709.892,81 19,89 96,96 

4 

Εσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών 

2.094.456,95 765.317,42 36,54 714.650,86 34,12 93,38 

5 Φόροι και εισφορές 417.701,73 146.609,86 35,10 146.609,86 35,10 100,00 

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 8.497.060,74 3.335.671,92 39,26 3.335.671,92 39,26 100,00 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 34.400,00 33.248,57 96,65 33.248,57 96,65 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 15.617.244,42 1.031.038,16 6,60 950.817,90 6,09 92,22 

11 

Εσοδα από την εκποίηση 
κινητής και ακίνητης 
περιούσιας 

0,00 487,20 #DIV/0! 487,20 #DIV/0! 100,00 

12 
Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

483.217,52 341.766,72 70,73 341.766,72 70,73 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 
δαπάνες 

14.784.714,74 490.153,16 3,32 490.153,16 3,32 100,00 

14 
∆ωρεές - κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

15 
Προσαυξήσεις - πρόστιµα - 
παράβολα 

147.200,00 196.241,21 133,32 116.020,95 78,82 59,12 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 177.112,16 2.389,87 1,35 2.389,87 1,35 100,00 

2 
Έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 

1.677.168,93 1.550.225,01 92,43 1.391.975,98 83,00 89,79 

21 Τακτικά έσοδα 1.677.168,93 1.550.225,01 92,43 1.391.975,98 83,00 89,79 

22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

3 
Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 

6.036.390,05 5.821.721,46 96,44 397.499,55 6,59 6,83 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούµενων οικονοµικών 
ετών 

6.036.390,05 5.821.721,46 96,44 397.499,55 6,59 6,83 

4 
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου 
και τρίτων 

6.727.073,48 1.371.199,88  1.371.199,88  100,00 



41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 3.443.000,00 1.061.411,87 30,83 1.061.411,87 30,83 100,00 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.284.073,48 309.788,01 9,43 309.788,01 9,43 100,00 

5 
Χρηµατικό υπόλοιπο 
προηγούµενου Έτους 

4.305.546,11      

 Σύνολα εσόδων 49.912.849,59 15.097.693,76 30,25 9.249.497,29 18,53 61,26 

 
 
 
Ως προς τα ΕΞΟ∆Α : 
 
 
 

Προϋπ/σµό
ς 

∆εσµευθέντ
α % 

Τιµολογηθέν
τα % Ενταλθέντα 

Πληρωθέντ
α % % ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ

ΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

Έξοδα 20.912.017,
03 

18.678.402,
64 

111,9
6 7.526.712,05 35,99 7.388.920,2

8 
6.917.891,3

5 33,08 91,91 

Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

5.969.852,5
4 

5.569.511,2
8 

107,1
9 2.736.602,28 45,84 2.727.739,4

6 
2.552.981,2

6 42,76 93,29 

Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 

1.153.778,0
0 

1.061.997,1
6 

108,6
4 234.395,95 20,32 233.414,27 233.414,27 20,23 99,58 

Παροχές τρίτων 2.493.760,0
5 

1.634.346,4
4 

152,5
8 484.045,93 19,41 443.742,14 429.238,12 17,21 88,68 

Φόροι - τέλη 48.032,00 37.832,00 126,9
6 7.756,85 16,15 7.756,85 7.756,85 16,15 100,0

0 

Λοιπά Γενικά έξοδα 509.172,49 268.022,41 189,9
7 110.518,10 21,71 88.626,94 77.232,64 15,17 69,88 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 

2.202.183,5
1 

2.046.500,0
0 

107,6
1 1.190.597,88 54,06 1.190.597,8

8 
1.190.597,8

8 54,06 100,0
0 

∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

1.352.771,2
7 

1.062.584,9
9 

127,3
1 243.727,01 18,02 177.974,69 154.582,48 11,43 63,42 

Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

7.104.079,9
0 

6.919.221,0
9 

102,6
7 2.482.570,38 34,95 2.482.570,3

8 
2.235.590,1

8 31,47 90,05 

Λοιπά Έξοδα 78.387,27 78.387,27 100,0
0 36.497,67 46,56 36.497,67 36.497,67 46,56 100,0

0 

Επενδύσεις 15.736.260,
81 

4.711.480,1
4 

334,0
0 442.475,57 2,81 244.600,33 197.793,72 1,26 44,70 

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 

254.217,00 32.345,02 785,9
5 23.764,07 9,35 19.373,27 19.373,27 7,62 81,52 

Έργα 13.063.917,
39 

4.114.193,7
5 

317,5
3 387.124,08 2,96 193.824,14 155.066,95 1,19 40,06 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
κλπ 

2.418.126,4
2 564.941,37 428,0

3 31.587,42 1,31 31.402,92 23.353,50 0,97 73,93 

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

0,00 0,00 #DIV/
0! 0,00 #DIV/

0! 0,00 0,00 #DIV/
0! 

#DIV/
0! 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

13.161.634,
69 

5.476.018,1
8 

240,3
5 4.714.950,97 35,82 2.983.753,0

5 
2.903.305,6

2 22,06 61,58 

Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.268.166,1
2 

4.175.692,0
6 

102,2
1 3.457.328,54 81,00 1.773.876,3

6 
1.721.999,3

8 40,35 49,81 

Αποδόσεις 3.565.167,1
6 

1.300.326,1
2 

274,1
7 1.257.622,43 35,28 1.209.876,6

9 
1.181.306,2

4 33,13 93,93 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

0,00 0,00 #DIV/
0! 0,00 #DIV/

0! 0,00 0,00 #DIV/
0! 

#DIV/
0! 

Προβλέψεις µη 
είσπραξης 

5.328.301,4
1 0,00 #DIV/

0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/
0! 

Αποθεµατικό 102.937,06         



Σύνολα 
δαπανών 

49.912.849,
59 

28.865.900,
96 

172,9
1 

12.684.138,5
9 25,41 10.617.273,

66 
10.018.990,

69 20,07 78,99 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Στην συνέχεια ο κ. Γεράσιµος Παυλάτος Θέτει υπόψη της Επιτροπής την Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξής 
στόχων του Β Τριµήνου 2015 η οποία έχει ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αργοστόλι, 24 Ιουλίου 2015 Αριθµός πρωτ.: 29107 

Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων 

Β` Τριµήνου έτους 2015 

Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 5/9-4-2013 και 7261/22-2-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για τον καθορισµό 
διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (ΟΠ∆), την 
εφαρµογή του προγράµµατος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013 για τον έλεγχο 
της πορείας εκτέλεσης του Π/Υ του 2015 σας εκθέτουµε τα εξής: 

Πίνακας Α: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του δεύτερου τριµήνου 2015 µε βάση το εγκεκριµένο 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του έτους 2015 (αποφάσεις 312-16/2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τον 
Πίνακα Στοχοθεσίας του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων). 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων 
Σύνολο 
Εξόδων 

Απλήρωτες 
Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 2 
της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις)

Στόχος Β 
Τριµήνου 2015 2.006.809,90 45.637,34 9.401.850,62 10.151.974,86 2.936.198,44  

Εκτέλεση Π/Υ 
Β Τριµήνου 
2015 1.677.095,77 152.108,87 4.604.185,39 5.342.730,44 2.667.668,83  

Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο -329.714,13 106.471,53 -4.797.665,23 4.789.244,42 268.529,61 8.420,81 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 

-16,43% 233,30% -51,03% 47,18% 9,15% 0,09% 



στόχο  

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του Παρατηρητηρίου, υπάρχει 
αρνητική απόκλιση µεγαλύτερη του 10% στον δείκτη των «Ιδίων Εσόδων». Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι 
υποοµάδες του παρακάτω πίνακα και εµφανίζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού για το Β τρίµηνο του έτους. 

Στόχος Επίτευξη Απόκλιση 

 

Α4.1.01 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη Περιουσία 126.530,13 103.080,21 -23.449,92 

Α4.1.02 (02)_Πρόσοδοι από την κινητή Περιουσία 40.000,00 105,36 -39.894,64 

Α4.1.03 (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και ∆ικαιώµατα 1.070.000,00 650.314,92 -419.685,08 

Α4.1.04 
(04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και Παροχή 
Υπηρεσιών 540.167,77 687.354,85 147.187,08 

Α4.1.05 (05)_Φόροι και Εισφορές  91.812,75 107.113,22 15.300,47 

Α4.1.07 (07)_Λοιπά Τακτικά 18.200,00 25.123,57 6.923,57 

Α4.1.11 
(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας  0,00 0,00 0,00 

Α4.1.14 (14)_∆ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες 2.499,99 0,00 -2.499,99 

Α4.1.15 (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιµα, παράβολα  36.369,26 42.144,29 5.775,03 

Α4.1.16 (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 50.710,00 1.893,22 -48.816,78 

Α4.2.21 
(21)_Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά) 30.520,00 59.966,13 29.446,13 

Α4.2.22 
(22)_Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά) 0,00 0,00 0,00 

  2.006.809,90 1.677.095,77 -329.714,13 

 



Για τον παραπάνω δείκτη, κατά το Β τρίµηνο σηµειώθηκε υστέρηση σε σχέση µε το στόχο που είχε 
τεθεί στις επιµέρους οµάδες εσόδων και αφορούν στα εξής:  

- Πρόσοδοι από ακίνητη Περιουσία (01), µε υστέρηση σε σχέση µε το στόχο κυρίως στην είσπραξη των 
µισθωµάτων της χρήσης από αστικά ακίνητα (κωδ.0111) η οποία φτάνει στα -60,46% λόγω κυρίως της 
δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας .  

- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (03), όπου εµφανίζεται µεγάλη αρνητική απόκλιση 
ύψους -39,22%. 

- Έσοδα από λειτουργία Αιολικού Πάρκου (κωδ.1699.05) όπου η υστέρηση είναι σε ποσοστό 100% 
λόγω του ότι είχαν προβλεφθεί σε σχέση µε τα περσινά δεδοµένα έσοδα 50.000,00€ τα οποία δεν 
εισπράχθηκαν στο τρίµηνο. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 παρ. β και γ της ΚΥΑ 7261/2013 
του Παρατηρητηρίου σε περίπτωση που εµφανισθεί για πρώτη φορά στο δεύτερο τρίµηνο απόκλιση 
µεγαλύτερη του 10% σε κάποιο από τα κριτήρια ελέγχου του προϋπολογισµού, ο ΟΤΑ υποχρεούται να 
προβαίνει άµεσα σε µέτρα και παρεµβάσεις για τη διόρθωση της απόκλισης. Το παραπάνω κριτήριο 
παρουσίασε αρνητική απόκλιση κατά το Α τρίµηνο του 2015 κάτω από 10% (-6,52%) και υστέρηση το 
δεύτερο τρίµηνο του 2015 σε ποσοστό όµως µεγαλύτερο του ανώτατου επιτρεπτού ορίου (-16,43%). 
Βάσει των παραπάνω κατά τη διάρκεια του επόµενου τρίµηνου (Γ) του έτους, ο επανέλεγχος και οι 
απαραίτητες σύννοµες ενέργειες σε σχέση µε τις χρόνιες µισθώσεις µε τις µεγάλες οφειλές προς το 
∆ήµο, ο δειγµατοληπτικός επιτόπιος έλεγχος σε περιπτώσεις αλλαγής της ηλεκτροδοτούµενης 
επιφάνειας ακινήτων οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά το ανταποδοτικό έσοδο, η ενεργοποίηση της 
επιτροπής παρακολούθησης, προστασίας & ελέγχου των κοινοχρήστων χώρων η οποία θα συνδράµει 
στην αύξηση της συγκεκριµένης κατηγορίας εσόδων καθώς και το έσοδο από τις πωλήσεις στα 
υποκαταστήµατα εκτιµούµε ότι θα ενισχύσουν τα ίδια έσοδα και θα αποτρέψουν τελικά την 
ενεργοποίηση της οδηγίας (άρθρο 3 παρ. γ της ΚΥΑ 7261/2013) για υποχρεωτική προσαρµογή - 
αναµόρφωση του Προϋπολογισµού µετά από συνεχόµενες αρνητικές επιδόσεις  

(µεγαλύτερες από -10%) σε δυο τρίµηνα στο ύψος πιο ρεαλιστικών στόχων. 

Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» (έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 
παρελθόντα έτη), παρουσιάζει υψηλή θετική απόκλιση πάνω από 10% στο Β τρίµηνο. Στην κατηγορία 
αυτή εντάσσονται οι υποοµάδες κωδικών του παρακάτω πίνακα και εµφανίζονται αναλυτικά τα 
αποτελέσµατα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Β τρίµηνο του έτους. 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Προϋπολ/θέντα 
∆ιαγραφές / 
Παραγραφές 

Εισπρα
χθέντα 
(Γραµµά
τια) 

3211 
Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού 77.910,43 77.910,43 503,12 2.664,66 

3212.01 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 868.335,65 868.335,65 27.308,81 42.816,70 

3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 138.646,86 138.646,86 16,83 3.197,84 

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3.072,56 3.072,56 0,00 0,00 



3217 
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδοµικών σχεδίων 1.286,39 1.286,39 0,00 0,00 

3218.01 Τέλη Παρεπιδηµούντων Π.Ε 466.953,58 466.953,58 192,03 5.486,04 

3218.02 
Τέλη Τουριστικών Ειδών - ∆ώρων 
Π.Ε 128.682,49 128.682,49 0,00 2.801,47 

3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 638.243,30 638.243,30 7.865,26 17.643,37 

3218.04 
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευµατιών 376.417,31 376.417,31 1.576,20 22.493,41 

3219.01 Λοιπά έσοδα 659.957,15 659.957,15 7.295,66 8.130,13 

3219.02 

Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , 
δηµοτικής αγοράς και λοιπών 
ενοικίων 1.099.167,15 1.099.167,15 11.647,28 24.115,54 

3219.03 Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία 68.281,35 68.281,35 5.946,12 0,00 

3219.04 
Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης 
πεζοδροµίων 452.420,80 452.420,80 9.600,00 7.113,09 

3219.05 
Λοιπά έσοδα - Χαρτόσηµο ενοικίων 
ΟΓΑ 5.172,50 5.172,50 363,00 0,00 

3219.06 Λοιπά έσοδα - ∆ηµοτικός φόρος 266.204,30 266.204,30 3.682,00 888,15 

3219.07 ∆ικαίωµα βοσκησίµων εκτάσεων 7.483,26 7.483,26 0,00 151,50 

3219.09 
Τέλη από Ενοίκια Τουριστικού 
Περιπτέρου 164.102,03 164.102,03 0,00 256,78 

3219.10 
Έσοδα από αντικατάσταση 
υδροµετρητών  1.710,00 1.710,00 0,00 0,00 

3219.11 Έσοδα από Παραβάσεις ΚΟΚ 213.294,23 213.294,23 670,00 3.696,01 

3219.12 Έσοδα από ενοίκια Παραλίας 165.909,18 165.909,18 0,00 2.618,11 

3219.13 Έσοδα από Προσαυξήσεις 1.007,39 1.007,39 0,00 13,51 

3219.18 
Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης 
Γής(άρθρο 255 ∆ΚΚ) 3.881,08 3.881,08 0,00 0,00 

3219.21 
Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 

2.430,90 2.430,90 0,00 39,11 



1900/90) 

3219.22 Πρόστιµο 2% ∆ηµ.φόρου 899.422,49 899.422,49 18.909,58 4.813,06 

3219.23 
Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις 3.626,00 3.626,00 0,00 145,76 

3219.26 Έσοδα από αφαλάτωση νερού  2.199,40 2.199,40 0,00 66,00 

3219.29 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 71.682,81 71.682,81 0,00 1.205,12 

  ΣΥΝΟΛΟ 321 6.787.500,59 6.787.500,59 95.575,89 150.355,36 

      

3221.01 

Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν 
µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω 
τάξεις  2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

3222.02 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13% 21.070,99 21.070,99 1.383,98 1.085,57 

3222.03 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23% 13.489,54 13.489,54 34,84 667,94 

  ΣΥΝΟΛΟ 322 36.560,53 36.560,53 1.418,82 1.753,51 

 ΣΥΝΟΛΟ 32 6.824.061,12 6.824.061,12 96.994,71 152.108,87 

 

Την θετική αποτίµηση του παραπάνω κριτηρίου καθόρησαν ενέργειες της υπηρεσίας όπως : -η 
εντατικοποίηση της ενηµέρωσης των πολιτών για τις οφειλές τους προς το ∆ήµο, -η παροχή ταµιακών 
διευκολύνσεων σε οφειλέτες, -η σταδιακή απόδοση των περίπου τετρακοσίων ρυθµίσεων (στο τέλος 
του έτους 2014) που εγκρίθηκαν από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, οι οποίες σύµφωνα µε το 
άρθρο 51 του ν.4257/2014 έδωσαν την δυνατότητα στους χρεώστες να ρυθµίσουν µε πολύ ευνοϊκούς 
όρους τις οφειλές τους, 

– η απόδοση της εφαρµογής αναγκαστικών µέτρων είσπραξης σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε (κατάσχεση εις 
χείρας τρίτου) σε χρεώστες που είχαν οφειλές πάνω από 1.000,00€. - Τέλος η εφαρµογή του 
ν.4321/2015 (100 δόσεις), ο οποίος ρύθµιζε εκ νέου ληξιπρόθεσµες οφειλές µε ευνοϊκούς όρους.  

Σηµειώνουµε, όπως παρουσιάζεται και στον σχετικό πίνακα, ότι σε αυτή την κατηγορία εσόδων 
εισπράχτηκαν παλαιές οφειλές κυρίως από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης, τέλη παρεπιδηµούντων και 
τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων αλλά και από µισθώµατα. 

 

Το «Σύνολο Εσόδων» παρουσιάζει αρνητική απόκλιση λόγω της υστέρησης σε σχέση µε το στόχο 
κυρίως των «Επιχορηγήσεων για Επενδύσεις» (απόκλιση 4.159.646,29 ή -96,40%), που αποτελεί 
οµάδα εσόδων (Α3) η οποία σύµφωνα µε την υπ` αρίθµ.30040/2013 ΚΥΑ δεν λαµβάνεται υπόψη για 



την υποχρεωτική αναµόρφωση των οικονοµικών στόχων. Υστέρηση ποσού –4% παρουσιάζει και ο 
κωδικός 0611 του Προϋπολογισµού (ΚΑΠ) σε σχέση µε το στόχο που είχε προσδιοριστεί βάσει του 
άρθρου 3, ΦΕΚ 2059/Β/29-7-2014 για τον καθορισµό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στον 
Προϋπολογισµό του έτους 2015, λόγω της παρακράτησης 4% ως προβλεπόµενου ποσοστού 
χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α`). Τέλος όπως 
και στο πρώτο τρίµηνο του έτους δεν υπήρξε απόδοση οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου, άρθρο 25 
Ν.1828/89 και 3756/2009, ύψους 273.899,85€, έτσι και στο δεύτερο τρίµηνο οι συγκεκριµένοι 
ισόποσοι πόροι δεν αποδόθηκαν όπως είχαν προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις µηνιαίες καταβολές των 
προηγούµενων ετών στον προϋπολογισµό του έτους 2015 (ΚΑΕ 0619.05-06).  

Το «Σύνολο Εξόδων» παρουσιάζει θετική απόκλιση (+47,18%) εξισορροπώντας σε οριακά θετικά 
επίπεδα (+0,09%) το καθοριστικό για την υπαγωγή υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης κριτήριο 
της «σύνθετης απόκλισης» του συνόλου των εσόδων σε σχέση µε το σύνολο εξόδων και των 
απλήρωτων υποχρεώσεων (κριτήριο άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013). Το σύνολο της οµάδας κωδικών 
εξόδων παρουσιάζει θετικές αποκλίσεις δηλαδή πληρωµές σε χαµηλότερο επίπεδο από τις 
προβλεπόµενες και κυρίως σε κωδικούς που αφορούν στις δαπάνες για επενδύσεις που 
παρουσιάζουν µεγάλη θετική απόκλιση στο ύψος του ποσού των 4.069.842,29€ ή +95,7%. Επίσης, 
συνολικά οι θετικές µη κατανεµηµένες πιστώσεις εξόδων στον Πίνακα Στοχοθεσίας που προέκυψαν 
λόγω των αναγκαστικών τροποποιήσεων του προϋπολογισµού (µεταφορά τελικού υπολοίπου ταµείου 
στις 31/12/2014, µεταφορά υποχρεώσεων κατά την 31/12/2014, µεταφορά βεβαιωµένων απαιτήσεων 
κλπ) επηρεάζουν θετικά τις αποκλίσεις διότι διευρύνουν συνολικά την διαφορά των πιστώσεων µε τις 
πραγµατοποιηθείσες πληρωµές. Συνεπώς και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού η οποία προβλέπεται να συµπεριλάβει και τις µη κατανεµηµένες πιστώσεις 
βασιζόµενη στα τελικά διαµορφωθέντα στοιχεία («τεκµαρτούς στόχους»), θα παρουσιάζει διευρυµένες 
θετικές αποκλίσεις εξόδων, αλλά και αντίστοιχα αρνητικές αποκλίσεις στα έσοδα οι οποίες βέβαια 
όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα στοχοθεσίας (στήλη «µη κατανεµηµένα»), είναι λιγότερες από 
την θετική επίπτωση των µειωµένων εξόδων σε σχέση µε το στόχο.  

Οι «Απλήρωτες Υποχρεώσεις» σε σχέση µε τις υποχρεώσεις που µεταφέρθηκαν στην χρήση, 
παρουσιάζουν θετική απόκλιση (9,15%). Το επίπεδο των «υποχρεώσεων» µετά από τις ενυπόγραφες 
δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει (υπ` αρίθµ. 14654/9-4-2013 Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης 
Ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων) και σε σχέση µε την αποφυγή επέµβασης των Εκλεκτικών Κλιµακίων 
(ΦΕΚ 2015/24-07-2014) του Υπουργείου Οικονοµικών που εξετάζουν µεταξύ άλλων και τους λόγους 
που αυτές δηµιουργούνται, παρουσιάζει µείωση όπως αυτό αποτυπώνεται και στο Μητρώο 
∆εσµεύσεων του ∆ήµου κατά το Α εξάµηνο του έτους 2015.  

-Τέλος και σε σχέση µε την πορεία του βασικού κριτηρίου της «σύνθετης απόκλισης» όπως 
περιγράφεται παραπάνω, η συγκράτηση των δαπανών και η µη δηµιουργία νέων ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων µε περιορισµό στις αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης από την 
Οικονοµική Επιτροπή και η περεταίρω εντατικοποίηση των ενεργειών για αύξηση της εισπραξιµότητας 
κατά τους επόµενους θερινούς µήνες, θεωρούµε ότι δεν θα δηµιουργήσει µελλοντικά µεγάλες 
αποκλίσεις (>-10%) στο καθοριστικό κριτήριο που θέτει το Παρατηρητήριο αλλά και στα επιµέρους. 
Επί του παρόντος δεν θεωρούµε ότι συντρέχουν λόγοι ενεργοποίησης των σχετικών άρθρων που 
προβλέπουν υποχρεωτική αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του έτους 2015 σε χαµηλότερα επίπεδα 
προσαρµογής. Ακολούθως ο ∆ήµος προκειµένου να ενσωµατώσει τις σχετικές αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τις οποίες τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισµός του, να συµπεριλάβει και να 
κατανείµει για το δεύτερο εξάµηνο του έτους τις πιστώσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στο πίνακα 
στοχοθεσίας και συνεπώς να προσδιορίσει µε ακρίβεια τις επιδόσεις του µέχρι το τέλος του έτους, θα 
καταθέσει προς έγκριση τροποποίηση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆). Η σχετική νοµοθεσία δίνει την δυνατότητα στον ∆ήµο να 
τροποποιήσει µια φορά τον Πίνακα Στοχοθεσίας του (ΟΠ∆) µέχρι το τέλος Ιουλίου και να τον υποβάλει 
προς έγκριση στην αρµόδια για την εποπτεία του αρχή. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας θα συνταχθεί θέτοντας 
σχετικά χαµηλότερους στόχους κατά τη διάρκεια του 3ου Τριµήνου του έτους, µεταθέτοντας τις 
απαιτήσεις για µεγαλύτερη είσπραξιµότητα και έλεγχο των εξόδων στο τελευταίο τρίµηνο.  
 



   Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών : Γεράσιµος Ε.Παυλάτος . 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ.Ανδρέας Ζαπάντης ανέφερε τα εξής : 
Τα εισπραχθέντα έσοδα το Β΄ τρίµηνο 2015 είναι µόνο 18,53% των προϋπολογιζόµενων εσόδων 2015, 
όταν επίσης τα εισπραχθέντα έσοδα κατά το Α΄ Τρίµηνο 2015 ήσαν µόνο 8,37% των 
προϋπολογιζόµενων εσόδων 2015. Εποµένως υπάρχουν  σοβαρές αποκλίσεις από τις προβλέψεις 
των εσόδων του προϋπολογισµού 2015. 
Αποκλίσεις υπάρχουν και στις δαπάνες όπου οι δαπάνες Β΄ Τριµήνου είναι 20,07% των προβλέψεων 
του προϋπολογισµού. Παράλληλα οι  δαπάνες που έχουν τιµολογηθεί  είναι 12.684.138,59 € ενώ τα 
αντίστοιχα εισπραχθέντα έσοδα του Β΄ Τριµήνου 2015 είναι 9.249.497,29 €.  
Επίσης το Α΄ Τρίµηνο 2015 οι  δαπάνες που είχαν τιµολογηθεί ήσαν 7.654.762,63 € και τα 
εισπραχθέντα έσοδα ήσαν 4.645.311,90 €.  
Η αναντιστοιχία ανάµεσα στα εισπραχθέντα έσοδα κάθε Τριµήνου και στις  δαπάνες που 
τιµολογούνται αποτυπώνει τη δηµιουργία επιπλέον  υποχρεώσεων από το ∆ήµο και οδηγεί στη 
δηµιουργία οφειλών.   
Επίσης ερωτά για τη σχέση της στοχοθεσίας του προϋπολογισµού µε τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του 
Προϋπολογισµού Β΄ τριµήνου 2015 και για τυχόν υποχρεώσεις που προκύπτουν. 
Στην εισήγηση αναφέρεται ότι υπάρχει αρνητική απόκλιση µεγαλύτερη του 10% στα Ίδια Έσοδα και 
αρνητική απόκλιση  στο Σύνολο Εσόδων. 
Το Σύνολο Εξόδων εξισορροπεί σε οριακά θετικό επίπεδο (+0,09%) το κριτήριο της Σύνθετης 
Απόκλισης δηλαδή του συνόλου των Εσόδων µε το σύνολο Εξόδων και των Απλήρωτων 
Υποχρεώσεων.  
Το κριτήριο αυτό είναι καθοριστικό για την υπαγωγή υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης. 
Για τον έλεγχο της πορείας του κριτηρίου αυτού στην υλοποίηση του προϋπολογισµού έτους 2015, η 
εισήγηση θεωρεί ότι απαιτείται η συγκράτηση των δαπανών και η µη δηµιουργία νέων ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων µε περιορισµό στις αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρεώσεων από την 
Οικονοµική Επιτροπή. 
Η εισήγηση θεωρεί επίσης ότι απαιτείται η εντατικοποίηση ενεργειών για την αύξηση της 
εισπραξιµότητας εσόδων κατά τη θερινή περίοδο. 
Ο κ.Ανδρέας Ζαπάντης,  αναφέρεται επίσης την προτεινόµενη τροποποίηση της στοχοθεσίας έτους 
2015  όπου, σύµφωνα µε την εισήγηση, ορίζονται πλέον χαµηλότεροι στόχοι για το Γ΄ Τρίµηνο και 
γίνεται µετάθεση των απαιτήσεων για µεγαλύτερη εισπραξιµότητα εσόδων και έλεγχο των εξόδων στο 
τελευταίο Τρίµηνο του 2015.   
Επισηµαίνει ότι µε την πρόταση αυτή γίνεται απλά προσπάθεια να ξεπεραστεί η   υποχρέωση 
τροποποίησης του προϋπολογισµού 2015 του ∆ήµου εάν και  εφόσον εµφανιστούν αποκλίσεις 
µεγαλύτερες του 10% για δύο συνεχόµενα Τρίµηνα.  
 Στην απόφαση  αυτή πρέπει να καταγραφεί το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τη 
λήξη του Β΄τριµήνου και συγκεκριµένα να έχει αναλυθεί το ποσό του υπολοίπου σε έκτακτα έσοδα 
ανειδίκευτα , σε έκτακτα έσοδα ειδικευµένα  και σε τακτικά έσοδα . 
Στην απόφαση  πρέπει να καταγραφεί το σύνολο των οφειλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τη λήξη του 
Β΄τριµήνου 2015.  
Επίσης ερωτά για τα εντάλµατα που έχουν επιστραφεί αθεώρητα από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου καθώς και για τις οφειλές προς το ∆ήµο και τις οφειλές του ∆ήµου προς προµηθευτές και 
δικαιούχους που τυχόν έχουν παραγραφεί την περίοδο αυτή. 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος απαντά επί των ερωτηµάτων του κ. Ζαπάντη ως εξής: 
 
1.   Το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στις 30/06/2015 είναι      3.536.052,71 € 
και αναλύεται σε  
έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα                                                                                     928.206,58  
έκτακτα έσοδα ειδικευµένα                                                                                  2.027.497,01 
και τακτικά έσοδα                                                                                                   580.349,12 
2. το σύνολο των οφειλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µέχρι τις 30-06-2015         2.667.668,83 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει στη συνέχεια ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 



 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  -  –Ανουσάκης Νικόλαος –Σοφία 
Γαρµπή   και  Κωνσταντάκης Άγγελος 
και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των 

στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

− την 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 
2015  και εγκρίθηκε µε την αριθ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση του  Γενικού  Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

− την εισήγηση  του προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε 
την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του  Α τριµήνου του έτους 2015. 

 
 

   
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 
ν.3852/2010, αφού έλεγξε την υλοποίηση του προϋπολογισµού του Β τρίµηνου του έτους 2015 
υποβάλλει την Έκθεση της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και 
εξόδων του ∆ήµου ως ακολούθως: 

Α Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Β΄ τριµήνου του οικ. έτους 2015, εµφανίζονται 
στον παρακάτω  πίνακα  . 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ   ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 
    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 30/06/2015 

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 15.549.426,60 5.323.509,25 34,24 5.138.003,98 33,04 96,52 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 856.719,03 308.897,13 36,06 196.287,45 22,91 63,54 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 80.760,41 1.642,51 2,03 1.642,51 2,03 100,00 

3 
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώµατα 

3.568.327,74 732.121,84 20,52 709.892,81 19,89 96,96 

4 

Εσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών 

2.094.456,95 765.317,42 36,54 714.650,86 34,12 93,38 

5 Φόροι και εισφορές 417.701,73 146.609,86 35,10 146.609,86 35,10 100,00 

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 8.497.060,74 3.335.671,92 39,26 3.335.671,92 39,26 100,00 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 34.400,00 33.248,57 96,65 33.248,57 96,65 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 15.617.244,42 1.031.038,16 6,60 950.817,90 6,09 92,22 

11 
Εσοδα από την εκποίηση κινητής 
και ακίνητης περιούσιας 

0,00 487,20 #DIV/0! 487,20 #DIV/0! 100,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη 483.217,52 341.766,72 70,73 341.766,72 70,73 100,00 



λειτουργικών δαπανών 

13 
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 
δαπάνες 

14.784.714,74 490.153,16 3,32 490.153,16 3,32 100,00 

14 
∆ωρεές - κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

15 
Προσαυξήσεις - πρόστιµα - 
παράβολα 

147.200,00 196.241,21 133,32 116.020,95 78,82 59,12 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 177.112,16 2.389,87 1,35 2.389,87 1,35 100,00 

2 
Έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 

1.677.168,93 1.550.225,01 92,43 1.391.975,98 83,00 89,79 

21 Τακτικά έσοδα 1.677.168,93 1.550.225,01 92,43 1.391.975,98 83,00 89,79 

22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

3 
Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 

6.036.390,05 5.821.721,46 96,44 397.499,55 6,59 6,83 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

32 
Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούµενων οικονοµικών ετών 

6.036.390,05 5.821.721,46 96,44 397.499,55 6,59 6,83 

4 
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και 
τρίτων 

6.727.073,48 1.371.199,88  1.371.199,88  100,00 

41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 3.443.000,00 1.061.411,87 30,83 1.061.411,87 30,83 100,00 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.284.073,48 309.788,01 9,43 309.788,01 9,43 100,00 

5 
Χρηµατικό υπόλοιπο 
προηγούµενου Έτους 

4.305.546,11      

 Σύνολα εσόδων 49.912.849,59 15.097.693,76 30,25 9.249.497,29 18,53 61,26 

 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων Β΄ τριµήνου του οικ. έτους 2015, εµφανίζονται 
στον παρακάτω  πίνακα  . 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

       
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 

30/06/2015 
Προϋπ/σµ

ός 
∆εσµευθέν

τα % 
Τιµολογηθέ

ντα % 
Ενταλθέντ

α 
Πληρωθέντ

α % % Κ.
Α. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ
ΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 20.912.017,
03 

18.678.402,
64 

111,9
6 7.526.712,05 35,99 7.388.920,2

8 
6.917.891,3

5 33,08 91,91 

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

5.969.852,5
4 

5.569.511,2
8 

107,1
9 2.736.602,28 45,84 2.727.739,4

6 
2.552.981,2

6 42,76 93,29 

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 

1.153.778,0
0 

1.061.997,1
6 

108,6
4 234.395,95 20,32 233.414,27 233.414,27 20,23 99,58 

62 Παροχές τρίτων 2.493.760,0
5 

1.634.346,4
4 

152,5
8 484.045,93 19,41 443.742,14 429.238,12 17,21 88,68 

63 Φόροι - τέλη 48.032,00 37.832,00 126,9
6 7.756,85 16,15 7.756,85 7.756,85 16,15 100,0

0 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 509.172,49 268.022,41 189,9 110.518,10 21,71 88.626,94 77.232,64 15,17 69,88 



7 

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστεως 

2.202.183,5
1 

2.046.500,0
0 

107,6
1 1.190.597,88 54,06 1.190.597,8

8 
1.190.597,8

8 54,06 100,0
0 

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

1.352.771,2
7 

1.062.584,9
9 

127,3
1 243.727,01 18,02 177.974,69 154.582,48 11,43 63,42 

67 

Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

7.104.079,9
0 

6.919.221,0
9 

102,6
7 2.482.570,38 34,95 2.482.570,3

8 
2.235.590,1

8 31,47 90,05 

68 Λοιπά Έξοδα 78.387,27 78.387,27 100,0
0 36.497,67 46,56 36.497,67 36.497,67 46,56 100,0

0 

7 Επενδύσεις 15.736.260,
81 

4.711.480,1
4 

334,0
0 442.475,57 2,81 244.600,33 197.793,72 1,26 44,70 

71 

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 

254.217,00 32.345,02 785,9
5 23.764,07 9,35 19.373,27 19.373,27 7,62 81,52 

73 Έργα 13.063.917,
39 

4.114.193,7
5 

317,5
3 387.124,08 2,96 193.824,14 155.066,95 1,19 40,06 

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
κλπ 

2.418.126,4
2 564.941,37 428,0

3 31.587,42 1,31 31.402,92 23.353,50 0,97 73,93 

75 

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

0,00 0,00 #DIV/
0! 0,00 #DIV/

0! 0,00 0,00 #DIV/
0! 

#DIV/
0! 

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

13.161.634,
69 

5.476.018,1
8 

240,3
5 4.714.950,97 35,82 2.983.753,0

5 
2.903.305,6

2 22,06 61,58 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.268.166,1
2 

4.175.692,0
6 

102,2
1 3.457.328,54 81,00 1.773.876,3

6 
1.721.999,3

8 40,35 49,81 

82 Αποδόσεις 3.565.167,1
6 

1.300.326,1
2 

274,1
7 1.257.622,43 35,28 1.209.876,6

9 
1.181.306,2

4 33,13 93,93 

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

0,00 0,00 #DIV/
0! 0,00 #DIV/

0! 0,00 0,00 #DIV/
0! 

#DIV/
0! 

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 

5.328.301,4
1 0,00 #DIV/

0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/
0! 

9 Αποθεµατικό 102.937,06         

 
Σύνολα 

δαπανών 
49.912.849,

59 
28.865.900,

96 
172,9

1 
12.684.138,5

9 25,41 10.617.273,
66 

10.018.990,
69 20,07 78,99 

 
Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                      ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο                                H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

          Σοφία Γαρµπή  
      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                            
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Α∆Α: 7473ΩΕ5-
∆6Μ                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  19 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  27 η  Ιουλίου  
2015  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  283  / 2015 

 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του Ολοκληρωµένου 
Πλαισίου ∆ράσης    2015 ∆ήµου Κεφαλλονιάς και εισήγηση στο ∆.Σ 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  27  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  ∆ευτέρα        και ώρα 12.00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  28754/22-07-2015 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                                                                               
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                     Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                              Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος)                                                      Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                          Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                   
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη    το  7ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης    2015 ∆ήµου Κεφαλλονιάς και εισήγηση στο ∆.Σ» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου 
Παυλάτου στην οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 

Έχοντας υπόψην: 



 

• Την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών περί Καθορισµού 
διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης»(Ο.Π.∆.) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο 
του άρθρου 4 του ν. 4111/2013. 

• Την Εγκύκλιο 5 του Υπ. Εσωτερικών σχετικά µε την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί 
της αριθµ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονοµικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την 
παρακολούθηση του ‘Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) και την εφαρµογή του 
Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» έτους 
2013. 

• Την ΚΥΑ 41273 των Υπ. Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα: "Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών 
περί «Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου 
Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το 
Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.".  

• Την ΚΥΑ 30040 (ΦΕΚ 1858/Β/30-07-2013) των Υπ. Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα: 
"Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7261/22.2.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εσωτερικών περί «Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 
«Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος 
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 
450/26.2.2013)." 

• Την αριθ. πρωτ. 48633/10-12-2014 εγκύκλιο 55 του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα 
“Παροχή οδηγιών σχετικά µε θέµατα του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) έτους 
2015.” 

• Την αριθ. 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί έγκρισης 
του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωµένου Πλαίσιου ∆ράσης Έτους 2015. 

• Τις αριθµ 1,40,59,74,75,105,111,134,136,138,158/2015 αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί τροποποίησης του Προϋπολογισµού Έτους 2015 του 
∆ήµου µας. 

• Την αριθ. 141/2015 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί έγκρισης της έκθεσης 
υλοποίησης Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς Α΄ Τριµήνου 2015. 

• Την υλοποίηση του Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς Β΄ Τριµήνου 2015 

παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την τροποποίηση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών 
Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαίσιου ∆ράσης έτους 2015 που 
διαµορφώνεται ως φαίνεται στο συνηµµένο αρχείο. 

                                  Ο Προϊστάµενος  ∆/νσης Οικονοµικών υπηρεσιών :  Παυλάτος Ε. Γεράσιµος 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ.Ανδρέας Ζαπάντης ανέφερε τα εξής : 
Τα εισπραχθέντα έσοδα το Β΄ τρίµηνο 2015 είναι µόνο 18,53% των προϋπολογιζόµενων εσόδων 2015, 
όταν επίσης τα εισπραχθέντα έσοδα κατά το Α΄ Τρίµηνο 2015 ήσαν µόνο 8,37% των 
προϋπολογιζόµενων εσόδων 2015. Εποµένως υπάρχουν  σοβαρές αποκλίσεις από τις προβλέψεις 
των εσόδων του προϋπολογισµού 2015. 



Αποκλίσεις υπάρχουν και στις δαπάνες όπου οι δαπάνες Β΄ Τριµήνου είναι 20,07% των προβλέψεων 
του προϋπολογισµού. Παράλληλα οι  δαπάνες που έχουν τιµολογηθεί  είναι 12.684.138,59 € ενώ τα 
αντίστοιχα εισπραχθέντα έσοδα του Β΄ Τριµήνου 2015 είναι 9.249.497,29 €.  
Επίσης το Α΄ Τρίµηνο 2015 οι  δαπάνες που είχαν τιµολογηθεί ήσαν 7.654.762,63 € και τα 
εισπραχθέντα έσοδα ήσαν 4.645.311,90 €.  
Η αναντιστοιχία ανάµεσα στα εισπραχθέντα έσοδα κάθε Τριµήνου και στις  δαπάνες που 
τιµολογούνται αποτυπώνει τη δηµιουργία επιπλέον  υποχρεώσεων από το ∆ήµο και οδηγεί στη 
δηµιουργία οφειλών.   
Επίσης ερωτά για τη σχέση της στοχοθεσίας του προϋπολογισµού µε τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του 
Προϋπολογισµού Β΄ τριµήνου 2015 και για τυχόν υποχρεώσεις που προκύπτουν. 
Στην εισήγηση αναφέρεται ότι υπάρχει αρνητική απόκλιση µεγαλύτερη του 10% στα Ίδια Έσοδα και 
αρνητική απόκλιση  στο Σύνολο Εσόδων. 
Το Σύνολο Εξόδων εξισορροπεί σε οριακά θετικό επίπεδο (+0,09%) το κριτήριο της Σύνθετης 
Απόκλισης δηλαδή του συνόλου των Εσόδων µε το σύνολο Εξόδων και των Απλήρωτων 
Υποχρεώσεων.  
Το κριτήριο αυτό είναι καθοριστικό για την υπαγωγή υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης. 
Για τον έλεγχο της πορείας του κριτηρίου αυτού στην υλοποίηση του προϋπολογισµού έτους 2015, η 
εισήγηση θεωρεί ότι απαιτείται η συγκράτηση των δαπανών και η µη δηµιουργία νέων ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων µε περιορισµό στις αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρεώσεων από την 
Οικονοµική Επιτροπή. 
Η εισήγηση θεωρεί επίσης ότι απαιτείται η εντατικοποίηση ενεργειών για την αύξηση της 
εισπραξιµότητας εσόδων κατά τη θερινή περίοδο. 
Ο κ.Ανδρέας Ζαπάντης,  αναφέρεται επίσης την προτεινόµενη τροποποίηση της στοχοθεσίας έτους 
2015  όπου, σύµφωνα µε την εισήγηση, ορίζονται πλέον χαµηλότεροι στόχοι για το Γ΄ Τρίµηνο και 
γίνεται µετάθεση των απαιτήσεων για µεγαλύτερη εισπραξιµότητα εσόδων και έλεγχο των εξόδων στο 
τελευταίο Τρίµηνο του 2015.   
Επισηµαίνει ότι µε την πρόταση αυτή γίνεται απλά προσπάθεια να ξεπεραστεί η   υποχρέωση 
τροποποίησης του προϋπολογισµού 2015 του ∆ήµου εάν και  εφόσον εµφανιστούν αποκλίσεις 
µεγαλύτερες του 10% για δύο συνεχόµενα Τρίµηνα.  
 Στην απόφαση  αυτή πρέπει να καταγραφεί το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τη 
λήξη του Β΄τριµήνου και συγκεκριµένα να έχει αναλυθεί το ποσό του υπολοίπου σε έκτακτα έσοδα 
ανειδίκευτα , σε έκτακτα έσοδα ειδικευµένα  και σε τακτικά έσοδα . 
Στην απόφαση  πρέπει να καταγραφεί το σύνολο των οφειλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τη λήξη του 
Β΄τριµήνου 2015.  
Επίσης ερωτά για τα εντάλµατα που έχουν επιστραφεί αθεώρητα από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου καθώς και για τις οφειλές προς το ∆ήµο και τις οφειλές του ∆ήµου προς προµηθευτές και 
δικαιούχους που τυχόν έχουν παραγραφεί την περίοδο αυτή. 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος απαντά επί των ερωτηµάτων του κ. Ζαπάντη ως εξής: 
 
1.   Το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στις 30/06/2015 είναι      3.536.052,71 € 
και αναλύεται σε  
έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα                                                                                     928.206,58  
έκτακτα έσοδα ειδικευµένα                                                                                  2.027.497,01 
και τακτικά έσοδα                                                                                                   580.349,12 
2. το σύνολο των οφειλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µέχρι τις 30-06-2015         2.667.668,83 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει στη συνέχεια ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Κωνσταντάκης 

Άγγελος    και Ανουσάκης Νικόλαος .                   

 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.  Τροποποιεί  τον  πίνακα στοχοθεσίας των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Ολοκληρωµένου Πλαισίου 

∆ράσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έτος 2015  όπως ακριβώς  αναγράφεται    στον συνηµµένο πίνακα  της 

παρούσας απόφασης ο οποίος αποτελεί και  αναπόσπαστο µέρος της  και εισηγείται    την  έγκριση του  από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο . 

3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       Α∆Α: Ω02ΕΩΕ5-Τ7Κ     
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  19 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  27 η  Ιουλίου  
2015  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  284  / 2015 

 

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2015 και εισήγηση 
προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  27  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  ∆ευτέρα        και ώρα 12.00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  28754/22-07-2015 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                                                                               
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                            
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                     Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                              Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                  
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος)                                                      Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                                                                           
                                                                                                                          Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                    

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη    το  8ο 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 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 

Α. Επειδή ο Κ.Α. 00.6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων», όπου κατά την σύνταξη του 
Προϋπολογισµού είχε πίστωση 15.000,00 ευρώ εξαντλείται, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µετονοµασία 
του σε «Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» και την ενίσχυσή του µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ. 

Β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4257/14 η διαδικασία επιλογής του συµπαραστάτη του 
δηµότη που καθιερώθηκε µε τον Ν. 3852/2010, γίνεται εντός έξι (06) µηνών από την εγκατάσταση των αρχών. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε το αριθ. πρωτ. 8526/10-03-2015 έγγραφό του αναφέρει ότι η προθεσµία είναι 
ενδεικτική και ως εκ τούτου όσοι ∆ήµοι δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία για την επιλογή του 
συµπαραστάτη µπορούν να την συνεχίσουν και πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2015. Στον Προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2015 του ∆ήµου µας δεν είχε προβλεφθεί ποσό κατά την σύνταξή του. Επειδή η ∆ηµοτική 
Αρχή προτίθεται να προβεί στην διαδικασία επιλογής συµπαραστάτη του ∆ηµότη παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 ως εξής: 

• Ενίσχυση του Κ.Α. 00.6031.04 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές Συµπαραστάτη του Πολίτη» µε ποσό 
3.000,00 ευρώ 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. 00.6053.11 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Συµπαραστάτη του ∆ηµότη» µε 
ποσό 750,00 ευρώ 

• Μετά από τις παραπάνω αλλαγές το τακτικό Αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στο ποσό των 79.187,06 
ευρώ.                                                                           Αργοστόλι 24 Ιουλίου 2015  

Ο Προϊστάµενος  του τµήµατος Λογιστηρίου –Προϋπολογισµού :  Θεόδωρος  Μαντζουράτος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο  κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  –Κωνσταντάκης 

Άγγελος    και Ανουσάκης Νικόλαος .                   

 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  οικονοµικού έτους 2015  . 

2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού 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. 
 



Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
 


